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, dies 4, 5 i 6 de febrer de 1997 se celebraren a la 
f/sa de l'Espiritualitat de les Escolàpies d'Arenys 

'!",-de Mar unes Jornades sobre el ministeri 
dels capellans amb el laïcat: missió, teologia, 
espiritualitat i mètodes. Hi assistiren una vuitantena 
de preveres de l'Arxidiòcesi de Barcelona, la 
majoria joves. 

Les Jornades estaven organitzades per l'Equip de 
Delegats d'Apostolat Seglar (la Delegació General 
que coordina les de Joventut, Universitària, Pobles i 
Comarques i Obrera). Aquest equip porta més de 
tres anys de treball conjuntat, en la reflexió i l'acció. 
Un dels convenciments que han anat apareixent al 
llarg d'aquest temps és que estem en un moment 
oportú per a l'Apostolat seglar. És veritat que vivim 
en una societat marcada per un fort secularisme; en 
una cultura no pas gaire oberta als valors cristians; 
amb una ciutadania en gran part allunyada del 
cristianisme. És cert. Però també hi veiem signes 
molt positius que indiquen que quelcom nou està 
sorgint. Per exemple, es detecten brots d'obertura 
al transcendent en molts joves; augmenta el nombre 
de llibres religiosos publicats en els darrers anys, 
sobretot en editorials no confessionals; es constata 
una bona resposta a les ofertes cristianes de 
qualitat. El mateix Concili Provincial Tarraconense 
manifesta una energia profunda. En l'àmbit català hi 
ha un rellançament de l'Apostolat Seglar (per exemple 
a Lleida, Vic, Tarragona, a més de Barcelona). La 
CEAS, Comissió Episcopal d'Apostolat Seglar, de la 
Conferència Episcopal Espanyola, fa temps que 
treballa en profunditat i més recentment s'han notat 
bons fruits (en una trobada de fa un any va reunir més· 
de 300 capellans a fi d'estudiar l'Acció Catòlica). 3 
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A Barcelona hem de destacar el Pla de Prioritats per 
a l'Apostolat Seglar, aprovat pel Sr. Cardenal 
Arquebisbe l'abril de 1996, en què s'estableixen uns 
objectius a mig termini i unes actuacions immediates 
per tal d'anar-los assolint. Tant en l'àmbit espanyol 
com en el català i de Barcelona, es tracta de relligar 
el present amb el passat i rellançar el conjunt de 
l'Apostolat Seglar i molt especialment l'Acció 
Catòlica, de tal manera que s'enforteixi 
l'Especialitzada i poc a poc es pugui crear la General. 

En tot aquest treball és evident que un dels 
objectius més importants són els preveres. En 
primer lloc, perquè els laics necessiten del seu 
ministeri; en segon lloc, perquè la promoció del 
laïcat adult és una tasca essencial del ministeri 
presbiteral. Aquestes Jornades volen respondre a 
aquesta inquietud. Es tracta d'unes Jornades de 
formació; és a dir, no posen pas èmfasi en 
l'organització ni en les maneres concretes de 
continuar a crear un moviment. Es tracta d'entendre 
i d'assumir quatre conceptes: la funció i tasca del 
laïcat; la importància que estigui associat; la 
necessitat i el geni de l'Acció Catòlica; i el ministeri 
presbiteral en tot aquest camp pastoral. 

Creiem que el conjunt de les ponències fa 
aportacions molt vàlides i pot contribuir a potenciar 
l'Apostolat Seglar. 

Quaderns de Pastoral ofereix en aquest primer 
volum del número 161 el text complet de totes les 
intervencions, així com un resum de la Taula rodona 
sobre Què demanen els laics i els moviments als 
capellans. En el volum 2 del mateix número 160, 
Quaderns de Pastoral complementarà el tema amb 
un monogràfic sobre l'anomenada Pastoral no 
territorial. 

Antoni Matabosch 
Delegat general d'Apostolat Seglar. 

Barcelona 



I. LES INTERVENCIONS 

Teologia del laïcat 
JOSEP M. ROVIRA BEllOSO, catedràtic de la Facultat de Teologia de Catalunya. 

Una explicació necessària sobre 
aquestes notes 

Vaig preparar aquesta ponència 
sobre el laïcat (Arenys de Mar, 
4.2.1997) tot fent, per a mi, un exerci
ci previ, objectiu, que va consistir en 
una relectura del Vaticà 11 i un estudi 
de la posterior exhortació apostòlica 
Christifideles Laici. Aquelles notes no 
tenien forma acadèmica. Eren un sim
ple guió: un esquema vertebrador per 
a un treball posterior. La forma oral 
em permeté posar una mica de carn i 
sang en l'esquelet. Ara, tot intentant 
assumir aquell esquema per tal d' ofe
rir-lo per escrit, he tractat de polir-lo i 
treballar-lo per tal que no fos tan eixut 
i àrid. En un exercici de bona voluntat, 
aquí el teniu. Una redacció final anirà 
destinada a un treball més ampli sobre 
la vigència del Vaticà Il. Espero que 
aleshores el treball deixi de ser fred i 
escolar i trobi una expressió més vital. 

I. A tall d'introducció 

El meu propòsit és deixar clar el 
paper dels laics en l'Església. No 
voldria indoctrinar amb opinions sub
jectives, sinó traçar un marc de refe
rència eclesial que no elimini les ex
periències que heu acumulat vosaltres 

en les reunions que heu tingut, «per 
posar en una mateixa taula els proble
mes i les esperances dels moviments 
laïcals per anar avançant vers una 
confederació de moviments juvenils i 
d'adults». No voldria pas eliminar 
aquestes experiències sinó oferir-vos 
un marc, tant de bo, adient per poder
les situar. 

Com presentar aquest marc? Ofe
rint un resum dels continguts del Con
cili Vaticà 11, amb les novetats aporta
des per Christifideles Laici, donat que 
aquesta exhortació apostòlica s'inspi
ra a fons en el Concili i l'actualitza, la 
qual cosa representa un grau notable 
de recepció del Vaticà lI, ben autorit
zada per cert. 

Il. El laic. U na persona batejada 
dedicada als afers temporals 

1. La santedat de tots els membres de 
l'Església 

Durant la celebració del Concili, i 
en l'època de les primeres lectures i 
relectures de Lumen Gentium, no es 
va descobrir amb prou vigor un tema 
que el Sínode de Bisbes de 1985 va 
destacar, com ho va fer després Tertío 
MilIenio Adveniente. Em refereixo al 5 



tema de la crida universal a la sante
dat. El Concili Vaticà II va voler mos
trar que el Poble de Déu està cridat a 
viure una alternativa a la forma de 
vida paganitzant. El Poble de Déu és 
cridat per la fe i pel sagrament de la fe, 
que és el baptisme, a un gènere de 
vida alternatiu ofert a tots els esta
ments de l'Església: Papa, bisbes, pre
veres, diaques, religiosos i religioses, 
laics i laiques, estaments que formen 
l'entrellat de Lumen Gentium. Tots 
ells estan cridats a la vida segons l'Es
perit, que porta al Regne de Déu, ho
ritzó de fons de l'Església. Aquesta és 
la tonalitat amb la qual convé tractar 
la teologia i l'espiritualitat dels laics. 

2. El centre de les nostres preocupa
cions: les persones 

Des del començament, cal no obli
dar la persona, ja que tant Gaudium et 
Spes, del Vaticà lI, com Christifideles 
laici fan un solemne recordatori del 
que és la persona com a eix de tot el 
tema del laïcat: la persona és intel'
ligent, capaç d'estimar, autoconscient, 
lliure i comunitària, gràcies a la seva 
capacitat de relació basada en el co
neixement i l'afecte. L'evangelització 
comença en la persona de Crist i aca
ba en les persones que tractem i que 
formen el nostre poble. Per això Chris
tifideles Laici exhorta a l'apostolat 
personal. 

3. Descripció positiva dels laics 

a) El laic cristià és una persona 
batejada (Ch L 9) que no solament 
pertany a l'Església sinó que és Esglé
sia (Pius XII). Quan una persona rep 
el Baptisme esdevé laica, és a dir, un 
membre del Poble de Déu, condició 
bàsica de tot cristià. La crida a la san
tedat dels laics es fonamenta en els 
sagraments del baptisme i de la confir
mació (confirmació del baptisme), i 
en la forma que té la persona de re
bre'ls en plenitud, la qual no és una 
altra que la fe esperançada que actua 
per l'amor. Mitjançant la fe viva es rep 
o s'actualitza el baptisme i s'actua en 
els negocis temporals d'aquest món. 
Des d'aquesta perspectiva, un laic és 
un batejat (gènere pròxim) dedicat a 
les tasques temporals (diferència es
pecifica). 

b) És un membre de l'únic cos de 
Crist. «Elsfidels laics, juntament amb 
els sacerdots, els religiosos i les reli
gioses, constitueixen l'únic Poble de 
Déu i Cos de Crist» (Ch L 9.28). Al 
costat de la descripció positiva del 
laic es pot posar també la definició ne
gativa del laïcat que dóna Lumen Gen
tium 31: «Amb el nom de laics s'en
tenen aquí tots els fidels cristians, a 
excepció dels membres que han rebut 
un orde sagrat (preveres i diaques) i 
de/s que es troben en un estament re
ligiós reconegut per l'Església»'. 

1. Aquesta formulació ha passat al Codi de Dret Canònic actual, que precisa la terminolo
gia des del punt de vista jurídic. El Codi (CIC) distingeix amb cura qui són els christifi
deies (tots els cristians) i qui són els christifideles laici (els laics). «Són christifideles 
-fidels cristians- els qui, incorporats a Crist pel baptisme, s'integren en el poble de Déu 
i, per aquesta raó i a la seva manera, són fets partícips de la jUnció sacerdotal, projèti-

6 ca i reial de Crist, i cadascú segons la seva pròpia condició és cridat a dur a terme la 



4. La condició secular 

La diferència específica del laic 
consisteix en la seva dedicació als 
afers temporals: és un batejat dedicat 
als afers temporals. El món secular és 
lloc, àmbit i medi, ocasió (matèria) de 
la santedat. No solament un lloc so
ciològic sinó teològic. La condició 
secular és, per al laic, un component 
essencial i inseparable de la vida bap
tismal (Ch L 17). 

La dedicació als assumptes tempo
rals cal entendre-la com a consagra
ció del món, equivalent a laparticipa
ció en l'ofici sacerdotal de Crist. El 
Vaticà II considera equivalents tots 
dos conceptes i els entén com la capa
citat d'oferir ofrenes espirituals: «To
tes les seves obres, les pregàries i els 
projectes apostòlics, la vida conjugal 
i familiar, el treball quotidià, el 
descans de l'ànima i del cos, si es 
realitzen en l'Esperit, fins i tot les 
molèsties de la vida, si se sofreixen 
pacientment, es converteixen en hòs
ties espirituals, acceptables a Déu 
per Jesucrist, que en la celebració de 
l'Eucaristia, amb l'ofrena del Cos 
del Senyor; s'ofereixen pietosament 
al Pare. També aixi, els laics -com a 
adoradors que actuen santament en 
tot lloc- consagren a Déu el mateix 
mÓn» (LG 34). 

5. La importància del Baptisme 

a) El Baptisme com a vida consa
grada aDéu: 

El Baptisme fa els laics fills de 
Déu, el Pare. 

- Suposa que les persones dels 
laics són revestides de Crist (Gal 3,27). 
Això implica la pertinença al seu Cos, 
de tal manera que els laics són mem
bres de Crist. 

- Els laics reben la unció de l'Es
perit Sant que els fa temples seus. 

És evident la dignitat del cristià, i, 
per tant, del laic. El Concili subratlla 
aquesta dignitat amb la frase de sant 
Agustí: «El nom de bisbe és el del càr
rec; el de cristià és el de la gràcia» 
(LG 32). El Catecisme de l'Església 
Catòlica (n, 1691) utilitza la frase de 
sant Lleó: ,<Reconeix, oh cristià, la 
teva dignitat, ja que ara ets partícip 
de la naturalesa divina». 

Aquesta dignitat porta els laics 
d'avui a reivindicar la seva part de 
corresponsabilitat en la vida i en la 
missió de l'Església. Però la interven
ció pastoral en la vida i en la missió de 
l'Església ha de prendre una forma es
pecífica i peculiar, que no és pas idèn
tica a l'exercici de poder d'aquest 
món, sinó que suposa l'exercici del 
diàleg i de la decisió a la llum de l'Es
perit que d'antic es coneix com a si-

missió que Déu va encarregar de complir a la seva Església en el món» (CIC 204), En 
canvi, si exceptuem dels fidels cristians -chrislifide/es- els ministres ordenats, preveres 
i diaques (e/erici), ens resten els laics (CIC 207). Des del punt de vista canònic, els re
ligiosos poden fonnar part segons el CIC tant de l'estament dels clergues com de l'esta
ment dels laics (instituts seculars). En canvi, LG 31 considera els religiosos, des del punt 
de vista teològic, com un tercer estament. 7 
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nodalitat. En aquestes coordenades, sí 
que els laics tenen iniciativa, capacitat 
d'intervenció, paraula i acció al costat 
dels pastors, no pas enfront dels pas
tors; d'una manera ben connatural per 
cert. En cada parròquia, en cada mo
viment, la presència i l'actuació dels 
laics és connatural i necessària. 

b) El Baptisme com a participació 
en l'Ofici sacerdotal, profètic i reial 
de Crist: 

- Ofici sacerdotal: els laics s' ofe
reixen ells i les seves activitats (LG 34). 

- Ofici profètic: a) els laics són tes
timonis de la Resurrecció de Crist; b) 
tenen el sentit de la fe, de forma que 
quan tot el Poble de Déu creu, no es pot 
equivocar (infa/libilitas in credendo); 

c) anuncien la llum de l'Evangeli en 
la vida quotidiana, familiar i social. 

- Ofici reial: els laics estan cridats 
a vèncer el món per la fe, la qual cosa 
no significa res de militarista, sinó anar 
més enllà del que veu el món -«com si 
veiéssim l'invisible>>- i suposa també 
viure la forma de l'amor fratern, que 
el món nega constantment amb el po
der, la violència i l'ambició dels béns 
materials. La fe va més enllà que el 
món, perquè és viva per la caritat, so
bretot envers els més pobres i petits. 

Resum (Ch L 15): la condició del 
seglar es determina per la seva nove
tat cristiana o baptismal i es caracterit
za per la seva condició secular. 

III. La vocació 

1. El laic és cridat per Déu 

La figura del laic s'inscriu en la 
crida universal a la santedat que fa el 

Concili (Ch L 16). Novament apa
reixen els dos pols de la figura del 
laic: a) el seguiment i la imitació de 
Crist, i b) la necessitat de santificar-se 
en el món secular. 

2. Necessitat d'aquesta vocació 

«L'església no apareix veritable
ment formada ni viu plenament, ni 
és una representació perfecta de 
Crist entre els pobles, mentre no 
existeixi i no treballi amb la Jerar
quia un laïcat pròpiament dit» (Ad 
Gen/es 21). 

Hi ha una raó teològica i una de 
sociològica que conflueixen en un sol 
corrent, que és la necessitat d'incultu
ració: «Perquè l'Evangeli no pot pe
netrar pro fondament en les conscièn
cies, en la vida i en el treball d'un 
poble sense la presència activa dels 
laics» (Ad Gen/es 21). 

Per això, des de la fundació de 
l'Església, cal atendre, sobretot, la 
constitució d'un laïcat madur (Ibid). 

3. L'espiritualitat pròpia dels laics és 
la síntesi entre fe i vida 

L'espiritualitat del Baptisme, com 
a vida consagrada a Déu des de l'ac
tivitat temporal, suggereix el tipus 
d'espiritualitat propi del laïcat: la 
que es viu com a síntesi entre fe i 
vida, entre missatge evangèlic i ex
periència personal. La necessitat d'una 
espiritualitat profunda integradora 
de la transcendència i del realisme 
de la vida apareix en el Concili, que 
encarrega als laics la tasca d'iHumi-



nar els ambients i les cultures amb la 
llum de l'Evangeli per tal que la fe 
no sigui forastera en el propi món 
(AG 21 i 41, § 7). També Christifi
deies Laici 34 encarrega als laics la 
funció de portar la llum de l'Evan
geli a la vida quotidiana, familiar i 
social. 

L'espiritualitat que fa la síntesi 
entre fe i vida suposa uns llocs, àm
bits o estructures en què es pugui 
realitzar la formació dels laics, com 
suposa també una capacitat d'apre
nentatge. 

Àmbits: les parròquies, els movi
ments i les associacions. Es necessita 
una gran preparació tècnica i espiri
tual (AG 41, § 7). A aquestes estructures 
formatives han de confluir tota classe 
de recursos personals i institucionals. 
Així s'expressa el Concili Provincial 
Tarraconense, que vol ser també una 
actualització del Vaticà II (Resolu
ció 131). 

Aprenentatge: l'espiritualitat d'uni
tat entre fe i vida (o d'evangeli i expe
riència), passa per una sèrie de punts 
bàsics: per l'esperit de la Revisió de 
Vida, amb la capacitat que dóna d'as
sumir amb objectivitat la realitat mun
dana que envolta el laic; pels estudis 
d'evangeli, que li permetin un conei
xement lluminós de Crist; per les jor
nades d'espiritualitat que el facin 
madurar; per una iniciació sagra
mental conseqüent, centrada en 
l'Eucaristia i per l'obertura de la di
mensió contemplativa i responsable 
de la persona, que d'aquesta manera 
es disposa per a la pregària i l'amor 
fratern. 

IV. El laïcat en l'Església de 
comunió 

1. Ministeris, carismes i oficis ben 
complementats 

L'Església de comunió (comunió 
amb el Pare i el Fill; comunió amb el 
bisbe i amb els cristians; comunió 
amb els pobres i marginats) està tota 
ella solcada de carismes, és a dir, de 
dons que Déu dóna a tota classe de 
persones per a l'edificació de la comu· 
nitat; d'oficis o serveis necessaris per 
al benestar espiritual dels membres i 
per a la bona convivència entre ells, i 
de ministeris que són do de Déu que 
els ministres (ordenats o no) reben per 
a la santificació de la comunitat. 
Christifideles Laici estudia l'ésser i 
l'actuar del laic en l'Església de Co
munió, on es donen ministeris, oficis i 
carismes de forma específica i com
plementària amb vista al servei d'edi
ficar la comunitat (Ch L 20). El Con
cili ja havia dit que pertany als pastors 
el descobriment i la vertebració 
d'aquests carismes i serveis. Els mi
nisteris, els oficis i els carismes laïcals 
es basen en els sagraments del Baptis
me, la Confirmació i el Matrimoni. 
Per al reconeixement i l'atorgament 
de ministeris vegeu Christifideles 
Laici 21. L'exhortació apostólica 
matisa i puntualitza que la tasca de 
suplència, per a la qual no es neces
sita l'orde sagrat, no fa que el laic 
sigui pastor. El pastor, diu per reblar 
el clau, el fa l'ordenació sacerdotal. 
Però el laic, com veurem tot seguit, 
pot i ha d'oferir un rostre laïcal a les 
comunitats cristianes (a través dels 
moviments evangelitzadors o dels 
equips laïcals de preparació als sa- 9 
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graments del Baptisme i del Matri
mon~ per exemple). 

2. El laïcat i les comunitats cristianes 

Es podria pensar que l'Església 
necessita el laïcat com un lobby de 
poder per obtenir una determinada in
fluència social, en el nostre cas, la in
culturació de la fe. I és veritat que 
,</ 'evangeli no pot penetrar profunda
ment en les consciències, en la vida i 
en el treball d'un poble sense la pre
sència activa dels laics» (Ad Gentes 
21), però fora aliè a l'esperit del Con
cili interpretar la presència i activitat 
testimonial i missionera dels laics com 
l'empenta d'un grup de pressió, que 
manipula cercles culturals o polítics 
amb influències o amb abusos de poder. 

Per això té molta importància que 
Christifideles Laici vegi les coses 
d'una manera molt diferent: propugna 
la urgència de refer l'entrellat cristià 
de les societats humanes, però dema
nant que aquesta renovació es faci tot 
refent el teixit cristià de les mateixes 
comunitats eclesials que viuen en 
aquests països o nacions (Ch L 34). La 
nova evangelització només serà possi
ble si els fidels laics saben superar en 
ells mateixos la fractura entre evangeli 
i vida (Ibid). La cultura no és evange
litzada pel xoc d'un grup de pressió 
confessional que empri mitjans de po
der exclusivament mundans (GS 42,§ 
3). La mediació necessària entre l'e
vangeli i la vida és la comunitat cris
tiana madura, oberta, acollidora, ca
paç de formar cristians, la fe dels 
quals sigui vàlida per a ells i per a la 
societat en la qual viuen. També el 

Concili Provincial Tarraconense, en la 
Resolució l, fa la seva opció per la 
Comunitat, imprescindible tant en la 
nova evangelització com en l'antiga, 
per arribar a la inculturació de la fe 
(Ch L, 34, §8). 

3. El rostre laïcal de l'Església 

El rostre laïcal de l'Església és ne
cessari per tal que sigui complet el tes
timoni de Crist al món (AG 21). La 
primera forma del rostre laïcal consis
teix en el fet que una sèrie d'àmbits 
seculars (família, vida pública de la 
societat i de la cultura) siguin l'esce
nari d'una laics que visquin una vida 
«sòbria, honrada i religios!J» (Tit 2, 12), 
tot fent que en aquests àmbits penetri 
l'ètica i l'esperit de l'Evangeli, és a 
dir, que es transparenti la justícia i l'a
fecte misericordiós del Senyor. Aques
ta acció no és coactiva i pertany, a 
més, a la corresponsabilitat laïcal. 

La segona forma consisteix en el 
fet que els laics -i les laiques!-ocupin 
aquells llocs de responsabilitat pasto
ral que no són exclusius dels ministres 
ordenats. Exemples: l'administració 
diocesana o d'una parròquia, els tribu
nals eclesiàstics, etc. En un llibre so
bre el Vaticà 11, de pròxima aparició 
dic: «No és bo endurir la distinció 
entre clergal i laics, com si als pri
mers els laquessin els càrrecs de deci
sió --com si aquesls càrrecs fossin Iols 
inherents al ministeri ordenat- i als 
segons només els laquessin les aclivi
tats en el món secular. En aquest sen
tit, tampoc s 'ha d'endurir la distinció 
entre servei a l'Església -suposada
ment reservat als clergues- i el ser-



vei al món, realitzat pels laics. Els 
dos serveis deriven del Baptisme i 
de la fe viva». 

La tercera forma, imprescindible, 
consisteix en el fet que, en el moment 
oportú, els laics comuniquin de pa
raula -a través de la pregària, de la co
municació amical, etc.- allò que la fe 
en Jesús, Senyor, aporta a les seves 
vides. És, ben mirat, la bona notícia 
de Jesús. 

V. El laïcat en l'Església de missió 
(LG 23) 

1. El subjecte primari de la missió és 
l'Església local 

L'Església local assumeix en la 
unitat pastoral els testimonis i anuncis 
múltiples que fan els cristians que hi 
estan implantats: «L'Església local o 
particular és el subjecte plenari de la 
missió. En ella, l'Església Catholica 
és actuada amb la concreció pròpia 
d'un espai i d'un temps determinat: el 
Poble de Déu, reunit en I bic et nunc 
de la Paraula i del Pa eucarístic, allà 
on Crist es fa present en l'Esperit per 
la salvació de tots i és enviat a esten
dre la força de la reconciliació pas
qual a totes les situacions en les quals 
viu i actua. Tota l'Església local és 
enviada a anunciar tot l'Evangeli a 
tot l 'home i a cada home: a la catoli
citat pròpia de l'Església local o par
ticular en el nivell de la comunió, ha 
de correspondre la catolicitat en el 
nivell de la missió» '. 

2. El Consell Pastoral i la Parròquia 

Hi ha dos llocs en l'Església local 
on coincideixen d'una manera pecu
liar els ministeris ordenats i els laics: El 
Consell Pastoral (Ch L 25) i la Parrò
quia (n. 26-27), que és una comunitat 
teológica perquè és una comunitat eu
carística. Avui, hem d'acumular expe
riències i algun que altre estudi sobre 
aquests dos llocs, on es pot -i s 'ha
d'exercir la sinodalitat com a diàleg 
pastoral en acció. 

Ha canviat la situació de les parrò
quies: no volen ser tan sols centtes 
d'entreteniment sinó focus missioners. 
Aquí es dóna la qüestió pràctica de qui 
evangelitza. No solament evangelitza 
el moviment sectorial o funcional. 
Evangelitza en primer lloc l'Església 
local, i fins i tot la parròquia missione
ra, territorial. Evangelitza qui té l'Es
perit de Jesús. Evangelitza qui estima 
els pobres com Jesucrist. Ha canviat 
també la resposta a la pregunta: on són 
els pobres? Els pobres són des de la 
classe obrera fins als ancians de la re
sidència X. Hi ha hagut, per tant, un 
canvi de mentalitat quant al subjecte 
de l'evangelització: és l'Església (ter
ritorial i funcional), i també hi ha ha
gut un canvi quant a la consideració 
del procés d'evangelització. «Els po
bres són evangelitzats» i «sempre tin
dreu pobres entre vosaltres» són fra
ses enteses avui segons un abast més 
ampli: hi ha la pobresa dels oprimits i 
marginats; hi ha la pobresa dels vin
guts a menys (pobres vergonyants); hi 
ha la pobresa dels transeünts ... 

2. FORTE, B. La Chiesa delia Trini/à, p. 329; vegeu també Lumen Gentium, 26. 11 



3. Participació d'associacions, grups, 
comunitats i moviments en la missió 
de l'Església. Criteris pràctics 

Tots participen en la missió, enca
ra que tinguin fonnes molt diverses i 
diferenciades. Això està d'acord amb 
el pluralisme cultural. Però l'Església 
local -i els mateixos moviments i as
sociacions- han de saber quins són els 
moviments que realment poden ser 
considerats com a moviments d'Es
glésia, perquè són realment evange
litzadors. 

Christifideles Laici dóna una sèrie 
de criteris per discernir quins grups, 
moviments o associacions poden ser 
assumits per l'Església local (i quins 
n.o). Els criteris són els següents: 

a) El primat donat a la vocació de 
cada cristià a la santedat, cosa que 
implica l'esforç per obtenir la unitat 
entre la vida pràctica i la fe. 

b) La responsabilitat de confessar 
la fe (la fe es confessa, es viu; es pro
posa), cosa que implica l'aliment con
seqüent d'aquesta fe (novament l'es
piritualitat de síntesi entre fe i vida). 

c) La capacitat de donar testimoni 
de la comunió viscuda: la comunió 
que es viu amb el Pare i el Fill en l'Es
perit Sant, la que es viu amb el Papa, 
el bisbe, amb les altres comunitats i, 
finalment, la que es viu amb els po
bres i marginats, àdhuc amb els més 
pobres. 

d) La confonnitat amb la finalitat 
apostòlica (evangelitzadora) de l'Es-

12 glésia. 

e) El compromís de fer-se presents 
en la societat. 

Aquests compromisos sÓn, a la 
vegada, criteris per tal que el movi
ment o l'associació que els manté en 
teoria i en pràctica pugui ser assumit 
per l'Església local com a tal grup o 
comunitat eclesial. Ben mirat, aquests 
compromisos es poden formular 
també d'acord amb la criteriologia 
d'Evangelii Nuntiandi. El Concili 
Provincial Tarraconense (Resolució 
1) cita Evangelii Nuntiandi 24, que 
presenta l'evangelització com un pro
cés. D'ací en resulta que és assumible 
per part de l'Església local el movi
ment o l'associació que compleixi, en 
teoria i en pràctica, tots els moments 
d'aquest procés, que són els següents: 

a) Renovació de la humanitat. De
mana l'inseriment en un ambient humà; 
demana coneixement, afecte, servei, 
acolliment, capacitat de compartir: de 
donar i rebre. És el principi de la in
culturació. 

b) Testimoniatge. Suposa la con
templació i l'amor de Crist, unida a 
l'espiritualitat d'Evangeli i Vida. El 
testimoniatge ha de manifestar l 'home 
nou, creat segons Déu en justícia i 
santedat veritables (Ef 4,24). Això 
porta al testimoni de Crist que cal 
donar amb la vida i amb la paraula 
(AG21). 

e) Anunci explícit de Crisi. Hi ha la 
dificultat de dirigir-se a una multitud, 
com un cantant de rock es dirigeix a 
milers de joves. Possibilitat però de 
dirigir-se a grups nodrits, mitjançant 
tallers, jornades, colònies, esplais, 



exercicis, fulls informatius, litúrgia, 
actes per a joves, presència en els 
grups de carrer. Hi ha una estructura 
de jovent. Al voltant de la discoteca, 
el temple on es reuneix la gent de la 
nova religió, que té per comunitat la 
colla, per ritus el porro o lalitrona, per 
horitzó un sexe alliberat i per sentit de 
la vida ... moltes vegades simplement 
el no-res. Cal entrar on es pugui: en un 
circuit de joves existent o fet de nou. 
Cal, per això, anar més enllà del petit 
grup eclesial tancat. 

d)Adhesió del cor. Adhesió a Déu, 
per la fe. El Credo és la fe de l'Esglé
sia: l'essència de la fe centrada en 
Crist, fill de Déu, donador de l'Espe
rit Sant (recordem la jerarquia de ve
ritats). La fe vital: adhesió de tot l'ho
me a Déu. Sense menysprear l'aspecte 
veritatiu de la fe. 

e) Entrada a la comunitat. Ja he 
recordat l'opció per la comunitat de 
l'església missionera: «Certament, 
urgeix arreu refer l'entrellat cristià de 
la societat humana. Però la condició 
és que es refaci el teixit cristià de les 
mateixes comunitats eclesials que vi
uen en aquests països o nacions». 

«La nova evangelització està des
tinada a la formació de comunitats 
cristianes madures». (Ch L 34). 

També el Concili Provincial Tarra
conense ha optat per això! 

f) Acolliment dels signes sacra
mentals. Cal una litúrgia en què la re
cepció del do transcendent no es dis
simuli, i l'expressió sigui jove, en els 
moviments de joves. Entenc per ex
pressió, els cants, gestos i símbols, les 
respostes que indiquen compromís ... 

g) Activitats apostòliques. La roda 
torna al principi: els evangelitzats, ara, 
evangelitzen. Necessitat d'uns perma
nents adults. 

VI. Objectius del laïcat en comunió 
i en missió 

Els grans objectius del laïcat són 
ben senzills. Han de deixar que arribi 
als homes la iniciativa de Déu. Han de 
ser, a semblança de Crist, mediadors 
entre Déu i els homes. En síntesi, han 
de facilitar l'obra de Déu en el món i, 
per tant, secundar la missió de l'Es
glésia, servidora de la voluntat de 
Déu. Per això, els laics han de ser 
transparents i han de vehicular la ini
ciativa de Déu, tant en general com en 
concret: 

1. En general: els laics acullen la 
iniciativa de Déu que cerca l'home. 

«Amb l'Encarnació, el Fill de Déu, 
s 'ha unit d'alguna manera a cada 
home» (GS 22). L'Església, tot fent-se 
serventa dels homes, esdevé llavor i 
inici del Regne de Déu (LG S). El 
camí de la missió de l'Església és 
l'home. L'evangelització passa per 
l'Encarnació i la redempció: missió 
humanitzadora de l'Església (GS 40). 

2. En concret: els laics manifesten, 
amb el testimoni i l'ètica, la iniciativa 
de Déu en els principals camins de 
l'home. 

a) El de la dignitat personal: no 
instrumentalitzar, no discriminar; igual
tat; drets de l'home (Ch L 37). Res
pecte, promoció i defensa de la perso
na des del moment de la concepció 13 
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fins a la mort natural (GS27; ChL 38). 
Atenció: cal lluitar contra la cultura de 
la mort. No ser servents de la tecnolo
gia sinó discernir per humanitzar-la. 

b) Cal afavorir la llibertat religiosa. 

c) Cal viure a fons la caritat frater
na, ànima de la solidaritat que cerca 
ajudar totes les necessitats de la perso
na. Paper dels voluntariats. 

d) Potenciar la justícia. Apareix 
aquí tot el món de la política i dels 
sindicats. No es pot abdicar de la 
participació en la política, tot i que 
el camp polític és un lloc de perill 
moral (GS 75). (Gaudíum et Spes no 

es fa i¡'¡usions.) Els fidels cristians 
han de testificar els valors humans i 
evangèlics que estan relacionats amb· 
l'activitat política, com ara la lliber
tat i la justícia, la solidaritat, la de
dicació desinteressada al bé de tots, 
l'estil senzill de vida, l'amor preferen
cial pels pobres i els últims. 

e) Call 'atenció preferent a l' ecolo
gia, com a ètica que preserva el món i 
com a actitud evangèlica del respecte. 

n Sobre la cultura, plural, pluralis
ta i secular; separada de la fe (GS 58), 
vegeu, per exemple, Societat i Regne 
de Déu. 



Els moviments laïcals 
TICA FONT i GREGORI, militant de la GOAC 

I. El laic a la societat 

L'Església, impulsada per l'Espe
rit, al llarg de la història ha realitzat la 
seva missió de testimoniar i impulsar 
la presència del Regne de Déu en 
cada època històrica i en cada situa
ció concreta. Aquest Regne es fa rea
litat i es concreta en la vida quotidia
na de cada persona i en cada moment 
històric. Per aquesta raó és necessari 
estar permanentment analitzant el 
marc social i eclesial en què vivim, 
per poder descobrir l'Esperit. Crec 
convenient recollir a trets generals els 
eixos que determinen el context so
cial en el qualla nostra Església i, en 
particular, el laïcat, han de portar a ter
me la missió d'evangelitzar. 

1. Context econòmic 

Des de fa uns quants anys, estem 
immersos en una crisi econòmica que 
castiga amb més duresa els més febles 
(principi de "Mateos"). Taxes eleva
des d'atur, augment de la precarietat 
dels contractes, creixement de les bos
ses de pobresa ... totes aquestes situa
cions condemnen moltes persones a la 
irrellevància social i a la marginació. 

Des d'un marc internacional, cal 
destacar la mundialització de l'econo
mia, les finances i la cultura; i s'agu
ditza la tensió entre un nord ric i un 
sud pobre que cada cop es va empo-

brint més i es va tomant més depen
dent (principi de "Mateos"). 

Dins d'aquest context, la tempta
ció de la insolidaritat sobrevola tots 
els nostres caps. Els creients molt so
vint ens debatem o movem entre con
solidar o avançar dins del nivell de 
vida adquirit i l'exigència de l'Evan
geli que proclama benaurats els po
bres i ens crida els seguidors de Jesús 
a un compromís efectiu amb aquests 
pobres. 

Cal destacar que en aquest context 
s' ha experimentat un avenç a l 'hora de 
col, laborar amb mitjans econòmics i 
humans en la solució de situacions de 
gana, misèria, desastres humanitaris, 
marginació i desigualtat. (Hem de sub
ratllar que la majoria de les ONG o 
Càrites estan formades per cristians.) 
També cal destacar: 

I) les veus que demanen un model 
socioeconòmic basat en la solidaritat, 
diferent del model propugnat pel capi
talisme liberal, i 2) els gestos de soli
daritat amb els països més pobres, i 
totes aquelles veus que reclamen un 
repartiment més just d'un bé escàs 
com és el treball. 

2. Context polític 

En la societat es respira un senti
ment polític que està unit al despres
tigi de la mateixa activitat política. 15 
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Aquest desprestigi està propiciat pel 
pragmatisme de la vida pública i per la 
magnitud dels casos de corrupció, 
Aquesta situació afavoreix la tempta
ció de l'absentisme, de l'abandona
ment o la no-incorporació a la políti
ca (entesa amb una visió àmplia), a 
desentendre's i refusar el compromís 
des de les diferents opcions polítiques 
o, el que podria ser més greu, a no sot
metre a la Hum de l'Evangeli les prò
pies conviccions o opcions polítiques, 

Malgrat això, continuen havent
hi persones creients que creuen que la 
democràcia és la millor forma de con
vivència i que cal anar-la construint 
dia a dia amb paciència, 

També crec que els sectors més 
inquiets del laïcat creient s'estan des
plaçant des de formes clàssiques de 
compromís polític cap als nous mo
viments socials i cap a formes que 
desenvolupen la participació cívica, 
(Sintonia dels joves amb el movi
ment d'objecció de consciència, in
submisos, ocupes",), 

3. Context cultural 

En una època anterior l'existència 
personal i col,lectiva estava dominada 
o fortament influïda per fet religiós, 
Avui, la secularització sembla haver 
configurat la cultura occidental; d'una 
banda, veiem que s'està oblidant o ar
raconant la transcendència com a su
port de l'existència humana, i, simul
tàniament, s'aprecien signes de pèrdua 
de sentit. De mica en mica, la religió i 
la fe es van reeluint a l'àmbit d'allò 
que és privat i Déu va deixant de ser 

necessari per estructurar la convi
vència humana des de la solidaritat i 
la llibertat. 

També voldria destacar la progres
siva implantació d'una cultura i men
talitat de tipus urbà i d'àmbit cada cop 
més planetari (anem cap a una unifor
mitat cultural), Aquesta mundialitza
ció de la cultura posa de manifest el 
pluralisme, la diversitat.., I és des 
d'aquest marc de pluralisme cultural 
intern i extern en el nostre ambient 
més proper que hem de fomentar 
l'obertura, la tolerància, el respecte, 
el diàleg i la integració de persones i 
col, lectius de diferents mentalitats i 
cultures; però també és important sa
ber conservar la pròpia identitat. Per 
aquesta raó és imprescindible l' exis
tència d'una comunitat cristiana, com 
a realitat associada i com a Hoc d'aco
llida i de trobada, 

Globalment, voldria destacar la 
presència de joves que participen en 
moviments socials alternatius, en 
ONG, en experiències educatives de 
carrer, en l'acompanyament a drogo
addictes, a nens que pateixen un fra
càs escolar i propers a la marginació", 
Aquestes experiències són una alegria 
i una esperança per a l'Església, 

Il. El laic a l'Església 

De la mateixa manera que el con
text social afecta de forma diferent les 
actituds i els compromisos dels laics 
cristians, podem descobrir una gran 
varietat de grups laics dins de la co
munitat eelesial que presenten carac
terístiques diferents i complexes, 



1. Sentit de pertinença a l'Església 

Un bon nombre de seglars poden 
ser considerats com una majoria silen
ciosa. Són cristians que van habitual
ment o amb certa periodicitat als actes 
de culte. Formen un grup poc exigent, 
agraït amb els serveis que els presten 
i qualsevol cosa que faci el capellà ja 
els està bé. Les característiques d'a
questes persones són molt diverses: 
són gent molt religiosa, d'una arrelada 
pertinença a l'Església, formades en 
una tradició religiosa de tipus indivi
dualista. Moltes vegades tenen una fe 
desconnectada de la vida diària i estan 
poc preocupades per articular i discer
nir la realitat social, laboral, familiar ... 
amb criteris cristians. 

També hi ha cristians amb una 
identitat eclesial feble. Viuen la seva 
experiència cristiana per lliure. La 
seva relació amb l'Església i amb els 
creients es redueix a la demanda i 
participació en sagraments (boda, ba
teig, funeral) de forma ocasional. En 
aquest grup ens tornem a trobar que 
les persones entenen la fe d'una forma 
individualista, que només afecta la 
consciència personal; tenen una com
prensió espiritualista de la fe cristiana, 
una desconfiança cap a tot el que sig
nifica institució i una ideologització 
de la fe. 

Aquests laics procedeixen d'una 
concepció eclesiològica anterior al 
Concili Vaticà lI, on l'eclesiologia 
imperant era de tipus piramidal i en la 
qual la tasca del laic s'entenia com 
una participació en l'apostolat jeràr
quic. El Concili Vaticà II ens ha apor
tat una eclesiologia de Poble de Déu, 

ens ha donat una missió al laic; la 
d'evangelitzar i formar la consciència 
cristiana, de manera que s'impregni 
l'Esperit de l'Evangeli en les comuni
tats, els ambients i, en definitiva, en la 
societat. 

Fruit d'aquesta nova visió, cada 
cop hi ha un nombre més gran de cre
ients laics que són conscients de la 
seva vocació de seguidors de Jesús i 
viuen la seva pertinença a l'Església 
de forma adulta i amb profunditat, 
il'lusió i fidelitat. Són cristians que te
nen una doble ciutadania, la civil i 
l'eclesial, però una única consciència 
que es deixa guiar per l'Esperit. 

Aquest laïcat, en general, participa 
de sentir-se enviat, apòstol o agent de 
missió, està organitzat en algun tipus 
d'associació i tracta d'iHuminar amb 
l'Evangeli els diferents aspectes de la 
seva vida, buscant una complemen
tarietat entre la fe que professa i els 
comportaments de la vida quotidiana, 
tant en el pla personal, familiar, social, 
professional, com en les seves opcions 
cíviques i polítiques. 

2. Laic organitzat 

Crec que la majoria dels membres 
del Poble de Déu no és conscient 
d'aquesta crida personal. Solament 
una minoria del laïcat viu la seva exis
tència cristiana com una vocació espe
cífica. Malgrat això, cada cop hi ha 
més laics que volen viure la fe d'una 
forma madura i coherent; són conscients 
de la crida que els fa Jesús per viure i 
col'laborar en la construcció del Regne 
en els seus àmbits de vida quotidiana. 17 
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Un obstacle per a la promoció d'un 
laic adult el podem trobar en els ma
teixos capellans, en aquells que tenen 
una visió del laic com un objecte al 
qual cal dedicar-se, com un destinata
ri passiu o un coHaborador abnegat. 

En la mesura que creixi el tarannà 
evangelitzador i de missió de la nostra 
Església, augmentarà la presència de 
laics conscients de la seva vocació en 
estructures cíviques, socials i políti
ques. Quan un laic assumeix aquesta 
missió, necessita un grup, una asso
ciació o una comunitat per reflexio
nar, compartir, celebrar la fe i discer
nir la seva actuació. 

En els últims anys han sorgit amb 
força diversos grups eclesials (asso
ciacions, moviments, comunitats, ca
rismàtics ... ) que permeten cultivar i 
compartir la fe. 

La seva aparició no és exempta de 
problemes o de perills. Oblidar-se de 
la seva vocació evangelitzadora i tan
car-se excessivament en el servei al 
seu propi grup, la qual cosa genera 
particularismes o atomitzacions i el 
perill de ser l'única referència ecle
sial, amb la qual cosa es debilita la 
comunió eclesial amb la resta de 
l'Església. 

III. La dimensió secular. Caracte
rística de tota l'Església 

La dimensió secular és una carac
terística de tota l'Església, és un ele
ment constitutiu de l'Església. L'Es
glésia està inserida en el món i en la 
història. La comunitat cristiana neix i 

creix en el món, és enviada al món 
com a missatgera de la Bona Notícia, 
compartint i discernint les alegries, 
esperances, tristeses i angoixes de les 
persones, i sobretot dels més pobres. 

La secularitat, és a dir, la conscièn
cia i experiència de viure el moment 
concret històric en el món, afecta tots 
els membres de l'Església i no sola
ment el laïcat. No podem afirmar que 
la secularitat és el camp propi del laic 
i que els capellans tenen la missió 
d'edificar l'Església. Tant els laics 
com els capellans tenim dues ciutada
nies (una civil i una eclesial), però una 
sola consciència, o també podem dir 
que tots tenim una sola direcció que 
s'estructura en dos camps. 

La secularitat de l'Església, l' ober
tura dialogant al món, és un signe de 
garantia i fidelitat a l'Esperit, a la mis
sió de l'Església i al projecte de cons
trucció del Regne de Déu. 

IV. Desafiaments 

1. Formació i preparació de laics 

Formació entesa no com una sim~ 
ple adquisició de sabers sinó com un 
procés per anar aconseguint una ma
nera de ser, de pensar, de sentir, d'ac
tuar, de viure (personalment i comuni
tàriament) l'evangeli. La formació ha 
d'impulsar, orientar i donar sentit a 
tota la vida de la persona i a la del grup 
o comunitat. Hem d'impulsar una for
mació que tingui com a eix la vivència 
i el cultiu de la identitat cristiana, que 
anima la tasca d'educar la consciència 
i la fe, d'aprofundir el missatge de 



l'evangeli i que impulsa la vida d'ora
ci6, contemplació i celebració de la 
fe. 

La formació ha d'ajudar a viure i 
enfortir la coherència cristiana, perso
nal i comunitària, en tots els aspectes 
i en tots els moments de la vida. For
mar-se, «estar en formID>, suposa una 
unificació de la fe i la vida, entre la fe 
i la conducta. 

La formació i l'acompanyament en 
el seu compromís i missió evangelit
zadora requereixen i urgeixen la for
mació dels capellans. Si un capellà ha 
de promoure carismes i la presència 
dels laics en la vida pública, serà ne
cessari que conegui la realitat del món 
i la de l'apostolat seglar, que actualit
zi la seva formació i es capaciti per 
acompanyar els laics. 

2. Impuls de l'apostolat associat 

L'acció evangelitzadora de l'Es
glésia i dels cristians té una dimensió 
temporal i històrica, i les iniciatives de 
l'apostolat seglar han d'impulsar la 
presència i el compromís dels seus 
membres en la vida social. Crec que és 
molt dificil, per no dir impossible, que 
un laic en solitari, sense cap grup, co
munitat o associació pugui portar a 
terme la seva vocació missionera. Tot 
cristià compromès necessita una co
munitat reduïda on compartir, refle
xionar i discernir la seva vida, la seva 
fe i el seu compromís. 

, 
En la mesura que l'Església sigui 

més missionera, hi haurà més laics 
compromesos en aquesta missió i, per 

tant, més associacions, grups o comu
nitats laïcals. Ara ja podem compro
var que cada cop hi ha una major plu
ralitat de formes d'apostolat associat, 
d'acord amb la seva vocació i com
promís preferent. 

3. Dicotomia pastoral territorial -
pastoral d'ambient 

La pastoral parroquial durant anys 
o segles ha donat per suposada la fe de 
les persones, i la seva orientació prin
ci pal consistia a mantenir la fe dels 
creients, principalment a través dels 
sagraments. En la mesura que ha can
viat la realitat i la mentalitat que tots 
som creients i descobrim la increença 
en la nostra societat, hem descobert 
que la nostra societat és també una ter
ra de missió i que l'evangelització no 
es una tasca que s'hagi de dur a terme 
fora de la nostra societat sinó que tam
bé aquí és necessària. Això ha fet que 
calgui un altre tipus de pastoral, una 
pastoral d'ambients i amb una espe
cial vocació per la missió. 

El més habitual d'una pastoral 
d'ambients és l'acció missionera, el 
testimoni en l'ambient i la transforma
ció de les estructures mundanes des 
dels valors del Regne. Això demana 
una nova espiritualitat, una lectura 
creient de la realitat, una confronta
ció amb l'evangeli i un compromís 
decidit pel canvi de les estructures 
del món. 

També és important en aquesta 
pastoral respectar la diversitat de plan
tejaments, formes i organitzacions. 
Amb el temps va creixent la consclèn- 19 
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cia diocesana d'aquest tipus de pas
toral i va sent assumida en els plans 
de la diòcesi. El problema de la pas
toral d'ambients ha estat i és la cen
tralitat laïcal i la seva difícil inserció 
en aquelles parròquies que responen 
més a una pastoral només de mante
niment. 

En la pastoral d'ambient el prota
gonisme és dels laics. Aquesta pas
toral requereix un nou concepte de 
capellà, no com una identificació no-

més parroquial sinó com un servei mi
nisterial diocesà. 

Finalment, voldria fer esment de 
l'aparició i el creixement de les asso
ciacions laïques agrupades al voltant 
de l'espiritualitat i el cultiu de la fe 
(incloent-hi els moviments carismà
tics), que tampoc s'estructuren al vol
tant de les divisions territorials o par
roquials, sinó dins de l'Església local. 
Crec que aquest fenomen requeriria 
un estudi. 



La Acción Católica, una propuesta 
evangelizadora de futuro 
RAFAEL SERRANO, secretari general de l'Acció Catòlica Espanyola. 

Introducción 

La propuesta de relanzamiento de 
la Nueva AC presente hoy en nuestra 
Iglesia tiene su origen y fundamento 
en un contexto mucho mas amplio que 
la propia AC, como es la puesta al dia 
del apostolado seglar organizado para 
realizar la Nueva Evangelización a la 
que nos convoca la Iglesia. 

Este es un dato que debemos tener 
en cuenta porque sino corremos el 
riesgo de pensar que a los obispos les 
ha dado ahora por la AC, lo mismo 
que antes les dio por lo contrario. 

I. La Acción Católica en los docu
mentos de la Iglesia 

1. Una constante histórica 

Las primeras asociaciones 

AI principio, todo era un conjunto 
de congregaciones y asociaciones 
piadosas y caritativas, gobernadas 
siempre por un director religioso o del 
clero diocesano y atentos a practicas 
devotas y obras de misericordia. 

Después, con el advenimiento de 
la Revolución Industrial, se desarrolló 
en la Iglesia el Hamado catolicismo 
social que fue precursor de muchas 
obras social es, movimientos socio
políticos, partidos y sindicatos. Pera 
el Apostolado Seglar propiamente 
dicho es muy reciente en la Iglesia. 
Es con la creación de la Acción Ca
tólica' cuando podemos empezar a 
hablar con propiedad del asociacionis
mo seglar, pues es cuando por pri
mera vez surgen en la Iglesia organi
zaciones dirigidas y gobernadas por 
seglares. 

Luego viene la crisis, y el vacío que 
dejó la Acción Católica fue llenando
se por una gran multiplicidad de aso
ciaciones, comunidades y movimien
tos de todo tipo; con todo lo que ello 
ha traido de positivo y de enriquece
dor al conjunto de la Iglesia y Aposto
lado Seglar organizado. Pero también 
con sus insuficiencias y con nuevos 
problemas que antes no se daban. 

A partir de esta realidad, nos en
contramos con un hecho fundamental 
que a veces pasa desapercibido. En 
casi todos los documentos importan-

1. {{Apuntes para la Historia de la Acción Católica en España», paginas 155 y 156, Madrid 
1996, editado por la Federación de Movimientos de Acción Católica Española, en el 
volumen n° l, titulado Documentos de la Acción Católica Española. 21 



tes del magisterio de la Iglesia aparece 
la Acción Católica, se recomienda y 
se tiene en cuenta esta forma cuali
ficada de apostolado seglar, incluso 
cuando la Acción Católica ha estada 
debilitada. 

Así, podemos señalar el Concilio 
Vaticana 11, en el Decreto sobre el 
Ministerio Pastoral de los Obispos, en 
el numero 17: «Úrjase cuidadosa
mente el deber que tienen los fieles de 
ejercer el apostolado, cada uno según 
su condición y actitud, y recomendé
masies que tomen parte y ayuden a 
los diversos campos del apostolada 
seglar, sobre toda a la Acción Ca
tófica».' 

El Decreto sobre Apostolado de 
.los Seglares, en el numero 20: «El Sa
grada Concilio recomienda con todo 
encarecimiento estas instituciones, 
que responden ciertamente a las ne
cesidades del apostolado entre 
muchas gentes, e invita a los sacerdo
tes y a los seglares a que trabajen en 
elias. que cumplan mas y mas los re
quisitos antes acordados y cooperen 
siempre fraternalmente en la iglesia 
con todas las otras formas de aposto
lado».' 

En el Decreto sobre la Actividad 
Misionera de la Iglesia, numero 15: 
«Ahora bien ,para la implantación de 
la Iglesia y para el desarrollo de la 

2. Concilio Vaticano 11: Chislus Dominus, 17. 

3. Apostolicam Actuositatem, 20. 

4. Ad Gentes, 15. 

22 5. Chistifideles Laid, 31. 

comunidad cristiana son necesarios 
varios ministerios, que suscitados 
por vocación divina del sena mismo 
de la congregación de fieles, todos 
deben favorecer y cultivar diligente
mente: entre tales ministerios se cuen
tan las funciones de los sacerdotes, de 
los diaca nos, de los catequistas y de 
la Acción CatólicGi).' 

El número 31 de la Exhortación 
Apostólica, Chistifideles Laici: «En
tre las diversos formas apostólicas de 
los laieos que tienen una particular 
re/ación con la Jerarquia, los Padres 
sinodales han recordada explícita
mente diversos movimientos y asocia
ciones de Acción Catófica, en los cua
les los laicos se asoeian fibremente de 
modo orgémieo y estable, bajo el im
pulso del Espíritu Santa, en comunión 
con el obispo y con los sacerdotes, 
para poder servir, con fidelidad y 10-
boriosidad, según el modo propio a su 
vocación y con un método particular, 
al incremento de toda la comunidad 
cristiana, a los proyectos pastorales y 
a la animación evangélica de la todos 
los ambitos de la vida». 5 

El numero 6 de las Orientaciones 
Pastorales del Episcopado para el 
Apostolado Seglar, de 1972: «Entre 
las formas de apostolado asociado, 
concedemos especial importancia a la 
Acción Católica. Las diversos fases 
de evolución de esta forma de apos-



tolado seglar han constituido etapas 
importantes para la renovación de la 
acción pastoral de la 19lesia en Es
paña en las ultimas décadas».' 

La conc1usión 19 del Congreso de 
Evangelización y Hombre de Hoy: 
«Los Movimientos Apostólicos Espe
cializados realizan un cometido muy 
importante en la evangelización de 
los ambientes, Es necesario poten
ciarlos porque su tarea es insustitui
ble».7 

La conc!usión 26, apartado c), del 
documento final del Congreso de Pa
rroquia Evangelizadora : «Apoyar a 
los movimientos apostólicos, prefe
rentemente a los de Acción Católica, 
orientando hacia ellos a los creyentes 
valiosos jóvenes y adultos, buscando, 
si es necesario, la mutua complemen
tación de parroquias y movimientos 
especialmente en el nivel del arcipres
tazgo o zona».' 

AIgunas orientaciones del docu
mento de la Conferencia Episcopal 
Espafiola Los Cristianos Laicos, Igle
sia en el Mundo: 

- 126, «Promoción de la Acción 
Católica General. 

»Alentamos a los sacerdotes a 
apoyar y acompafiar la promoción de 

la Acción Católica General, que de
bera estimular los esfuerzos de las 
parroquias a fin de: 

»- impulsar la evangelización de 
los :imbitos en que esta inmersa la par
roquia; 

»- impulsar un laicado adulto, 
evangelizador, militante; y 

»- contribuir a la unidad de la co
munidad parroquial en la misión y en 
la corresponsabilidad de todos sus 
miembros .» 

- 127, «impulsar los movimientos 
especializados de Acción Católica. 

»La presencia de la 19lesia en los 
diversos ambitos de la sociedad civil 
-rural, obrera, de la cultura- y de la 
evangelización a partir de la inser
ción de los laicos cristianos en ellos 
exige, hoy mas que nunca, impulsar 
los movimientos especializados.»' 

Las siguientes orientaciones, del 
Concilio Provincial Tarraconense: 

- 29, «a) Potenciar los Movimien
tos de Acción Católica, de niños,jóve
nes, adultos, en su doble modalidad 
General y Especializada». 

- 28, «a) Potenciar el Consejo Ca
talan de Movimientos Especializados. 

»b) Poner en marcha un Movi
miento General de Jóvenes de Acción 

6. Orientación número 6 del documento Orientaciones pastorales sobre el Aposto/ada Se-
glar, XVII Asamb1ea P1enaria del Episcopado, noviembre de 1972. 

7. Documento final del Congreso de Evangelización y Hombre de Boy, 1985. Conclusión 19. 

8. Congreso de Parroquia Evangelizadora. Documento final, apartado e de la Conclusión 25. 
9. Los Cristianos Laicos, Iglesia en el Mundo. Documento pastoral de la Conferencia Epis

copal Española, aprobado en su LV Asamblea Plenaria, celebrada del 18 al23 de noviem-
bre de 1991. Orientaciones 126 y 127. 23 



Católica, en conexión con los Movi
mientos Especializados». 

-131, «El Concilio propone que 
cada diócesis reconozca, potencie o 
implante y dote de los recursos huma
nos adecuados, los Movimientos de 
Acción Católica y los demàs movimi
entos diocesanos, como medios nece
sarios para que la evangelización 
llegue a las personas de ambientes 
rurales, obreros, estudiantes y pro
lesionales. A muchas de estas perso
nas y grupos les resulta dificilla vin
culación a las parroquias y requieren 
un ritmo lenta y progresivo de evan
gelización».IO 

- El número J 02 de la IV Confe
reneia General del Episcopado Lati
noamericano: «Las asociaciones de 
Apostolado Seglar son legítimas y ne
cesarias, siguiendo las orientaciones 
del Concilio; se reconoce un lugar 
especial a la Acción Católica por su 
vinculación especial a la Iglesia par
ticular». J1 

2. Razones de esta insistencia 

Teológicas 

Las razones teológicas se van a 
desarrollar ampliamente en la siguien
te ponen cia, sin embargo me parece 
oportuno señalar que, ademas de las 
razones pastorales y canónicas, exis-

ten unas razones de conlenido leológi
co que son las que sustentan y dan 
fundamenlo a las olras razones 

Canònicas 

Ademas de las motivaciones teoló
gicas, en lo que hace refereneia a las 
asociaciones eclesiales existe también 
un marco jurídico-canónico que las 
define en tres apartados: públicas, pri
vadas y de derecho pontificio. 

Asoeiaeiones públicas: 

Estas asociaciones no son unas or
ganizaciones eclesiales mas, ni se si
túan al mismo nivel que otros gropos 
y organizaciones de cristianos, ya que 
el Estatuto y la vinculación de estas 
organizaciones con la Iglesia tiene un 
caracter distinto y peculiar. Su queha
cer y su compromiso en la sociedad, 
como tal organizaeión, no es a titulo 
particular, sino que la Iglesia las re
conoce y asume como su propi a ta
rea que confia a determinadas orga
nizaciones. 

El obispo no solo las reconoce 
sino que las promueve como asoeia
ciones propias de la diócesis, cuya 
prioridad de be ser la fidelidad a la 
programación pastoral diocesana. 

- Asoeiaeiones privadas: 

Son asoeiaeiones eclesial es, pero 
surgen para la atención de un carisma 
particular determinado. 

10, Concilio Provincial Tarraconense, resoluciones 29, 28 Y 31. 
11. Conclusiones de la1V Conferencia General del Episcopado La/inoamericano, celebra-

24 da en Santo Domingo del 9 al 14 de octubre de 1992, en el número 102. 



- Asociaciones de derecho ponti
fício: 

Son aquellas asociaciones que el 
Papa autoriza y reconoce para que 
ejerzan su actividad apostólica en el 
plano internacional. Canónicamente 
no necesitan reconocimiento episco
pal para el desarrollo de su tarea, pero, 
teológicamente, no deben funcionar 
en ninguna diócesis sin la autoriza
ción del obispo. 

Pastorales 

Desde el punto de vista pastoral, 
en el conjunto del episcopado español 
se piensa que el modelo de Acción 
Católica globalmente es valido para 
responder a los retos y desafios descu
biertos en el analisis; estos se sinteti
zan en los siguientes: 

- Hay laicos pero no un laicado 
consciente de las exigencias de su ser 
Iglesia, ni de las implicaciones socia
les y políticas de la fe cristiana. 

- No existe un asociacionismo se
glar vertebrado; muchas asociaciones 
responden mas a opciones personales 
de sacerdotes que a necesidades reales 
de la diócesis. 

- En el nivel interno de las asocia
ciones sobresalen tres problemas: 

a) Falta de inserción en la Iglesia 
particular y en la pastoral diocesana. 

b) A veces se le da mas importan
cia al ideario del fundador y al teóJo-

go de moda que al magisterio de la 
Iglesia. 

c) Absolutización del propio mo
delo de presencia, falta de coordina
dón y de afecto comunitario, incomu
nicación, recelos y, en algunos casos, 
hasta enfrentamientos entre ellos. 

- Como aspectos positivos se 
señalan: 

a) El convencimiento de que la 
Acción Católica ha superado definiti
vamente su crisis; por eso después de 
25 años, los obispos aprueban las 
nuevas Bases y Estatutos de la Acción 
Católica 12 y se vinculan públicamente 
con su nuevo proyecto evangelizador. 

b) El reconocimiento del papel que 
en la dimensión diocesana esta jugan
do la Acción Católica. 

c) El interés que desde instancias 
vaticanas se viene mostrando por la 
revitalización de la Acción Católica y 
su incorporaCÍón plena a los ambitos 
internacionales de la Iglesia desde su 
propia identidad diocesana. En este 
sentido, desde el Pontificio Consejo 
para los Laicos, se ha promovido el 
F orum Internacional de la Acción Ca
tólica como órgano de encuentro, de 
coordinaCÍón y de impulsor de la Ac
ción Católica en los diferentes paises 
y la potenciación y creaCÍón en aque
llos paises en los que todavía no exis
te; tal es el caso de Albania, Eslova
quia, Eslovenia, Budapest y Polonia, 
donde el propio Papa Juan Pablo II 
pedía a los obispos de Polonia en su 
visita ad !imina del 12 de junio del 

12. LX Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, celebrada del 15 al20 de 
noviembre de 1993. 25 



1993 que crearan la Acción Católica, 
con las siguientes palabras: «Las or
ganizaciones y los movimientos ca
tólicos son importantes medios de for
mación apostólica de los laicos. Entre 
es tos ocupa un lugar particular la 
Acción Católica, que en el pasado fue 
muy activa en Polonia y dio muchos 
frutos maravillosos. Su renacimiento 
seria oportuno, porque sin ella la infra
estructura del asociacionismo católico 
en Polonia estaría incompleta)). II 

d) Asimismo hay que destacar el 
hecho de que el Pontifício Consejo 
para los Laicos, el 29 de junio del 1995, 
aprobara el Decreto por el que se re
conocla al F orum Internacional de la 
Acción Católica como Organismo 
Internacional de Derecho Pontifício. 14 

Il. La Acción Catòlica en su nueva 
configuración. Una respuesta 
adecuada a las necesidades ac
tuales de la Iglesia 

1. Quiere responder a necesidades 
reales de la 19lesia 

Cuando decimos Nueva Acción 
Católica no es para hacer borrón y 
cuenta nueva, ignorando la rica apor
taci6n que la Acción Católica ha veni
do realizando a lo largo de la historia. 

En este senti do, el Concilio Provinci
al Tarraconense, en las proposiciones 
5 y 22, anima a los «movimientos es
pecializados a continuar la tarea de 
la evangelización de su propio ambi
ente», y reconoce ,da tarea que se ha 
realizado, a menudo callada y en sole
dad, por tantos sacerdoles, diàconos, 
laicos y laicas, religiosos y religiosas, y 
por movimientos especializados (JARC, 
MCPC). Se les pide que, lejos de aban
donar esa larea, continúen salíendo al 
paso de las grandes dificultades que 
padecen esos pueblos, amenazados 
con la pérdida de su identidad».15 

También conviene tener presente 
que gran parle de lo que venimos ha
ciendo y realizando en nuestros movi
mientos sigue teniendo vigencia y ac
tualidad. Incluso muchas de nuestras 
opciones, actividades y tareas debemos 
intensifícar1as y potenciar1as, pero 
deben ser adaptadas y reorientarJas para 
dar respuesta a un contexto social que 
necesita respuestas nuevas, porque 
nuevo es el sujeto al que va dirigida la 
acción evangelizadora de la Iglesia. 

No podemos olvidar que una de las 
características de la AC mas dinamica 
ha sido estar en sintonía con los sig
nos de los tiempos; por eso ha venido 
realizando su tarea y concretando su 

13. Visita ad /imina de los obispos de Polonia, 12 de junio de 1993. 

14. «El Pontificio Consejo para los Laicos, decreta: 
»el reconocimiento del Forum Internacional de la Acción Cató/ica como Organismo 

Internacional de Derecho Pon/iflcio, con persona/idadjuridica privada, conforme a la 
Normativa del Canon 116, y aprueba la Normativa, cuyos origina/es estan depositados 
en el Archivo del Pontificio Consejo para los Laicos. 

»Dado en el Vaticano. el 29 de junio de 1995. 
»Solemnidad de los santos Pedro y Pablo». 

26 15. El Concilio Provincial Tarraconense, resoluciones 5 y 22. 



quehacer en coherencia con la ecle
sialidad que se vivía en nuestras igle
sias y con las necesidades pastorales 
de la época. Su proyecto evangeliza
dor actual esta dentro de las coorde
nadas de la Nueva Evangelización, en 
sintonía con las opciones y priorida
des de la Iglesia Española, y quiere 
responder a necesidades reales de nues
tras iglesias particulares como son: 

- La formación de un laicado adul
to en la fe, para realizar la misión en 
una sociedad secularizada. 

- La vertebración del apostolado 
seglar no organizado que surge de la 
labor parroquial y no siente la voca
ción de integrarse en ningún movi
miento de carisma particular. 

- Ponerse al servicio de la Dióce
sis, como ellugar genuino y propio de 
la AC, revitalizar la pastoral diocesa
na y ayudar a las parroquias para que 
tengan Ulla proyección misionera. 

- Impulsar una presencia cristiana 
y militante en los considerados ambien
tes frontera y alejados de la Iglesia. 

En síntesis, podemos decir que la 
AC es una oferta evangelizadora es
pecífica y diferenciada que tiene como 
objetivo fundamental el fin global de 
la Iglesia. Es decir, la Evangelización 
con todas sus implicaciones. Para 
realizar esta tarea, la AC ofrece: 

- Unos movimientos con las si
guientes características : 

a) Son movimientos diocesanos 
cuyo objetivo fundamental es la evan
gelización. 

b) Tienen clara su identidad cris
tiana y estan al servicio de la pastoral 
diocesana. 

c) No tienen objetivos propi os, su 
prioridad es la pastoral general y espe
cializada de la diócesis que cada mo
vimiento concreta en el ambito que le 
es propio y específico. 

d) Son asociaciones de seglares, 
ellos son sus responsables, los sacer
dotes acompañan a los militantes. 

- Unos planes de Formación y unos 
métodos pedagógicos que propor
cionan a sus militarttes gran madurez 
cristiana y eclesial. 

- Una organización adaptada a los 
nuevos tiempos, para responder ade
cuadamente a la Pastoral General y 
Especializada de la Iglesia. 

- Una estructura claramente defi
nida desde. el ambito parroquial hasta 
el diocesano, de zona y general, resal
tando la diócesis como su lugar genui
no y propio. 

- Una organización que les abre a las 
realidades supradiocesanas e internacÍo
naies, que les evita caer en localismos. 

- En definitiva, la AC es una or
ganizacion que sostiene, forma, apoya 
e impulsa a sus miembros para que 
sean testigos de Jesucristo en el mUll
do «comprometidos con la Iglesia y 
dispuestos a transformar la socie
dad»" de manera adulta y responsa-

16. El Concilio ProvÍncial Tarraconense, resolucÍón 23. 27 



ble, en colaboración estable, estre
cha y permanente con el Ministerio 
Pastoral. 

Desde esta perspectiva, podemos 
decir que la aportación específica de 
la AC, aquello que la distingue de 
otros modelos de apostolado seglar y 
la cualifica, no es tanta el quehacer, 
sino el cómo realiza su quehacer, en 
losfines y en el encargo que recibe del 
obispo. 

1. Oportunidad del proyecto 

a) Reconstrucción interna 

Como consecuencia de la crisis, se 
quiebra el modelo histórico de la AC 
y se crea en la Iglesia una total des
confianza hacia los movimientos es
pecializados y hacia la AC en general. 

La quiebra de confianza entre la 
jerarquía y la AC se hada mas eviden
te cuando se reconoda a los movi
mientos de AC de derecho, dandole 
nombramiento a los presidentes y 
consiliarios, pero de hec ho no se les 
apoyaba. Es mas, en la mayoría de los 
casos, se les ponía trabas para su con
solidación y desarrollo. 

Justo es decir, también, que no 
todos dieron la espaI da a la AC, ahí 
tenemos un buen número de sacerdo
tes que, a pesar de las dificultades e 
incomprensiones, no perdieron la con
fianza en la AC y nos han seguido 

acompañando durante todos estos 
años. Igualmente hay que decir de al
gunos obispos (especialmente de la 
Comisión Episcopal de Apostolado 
Seglar) que no «tiraron la toalla» y si
guieron trahajando en la Conferencia 
Episcopal Española para dejar una 
puerta abierta a la continuidad y la 
esperanza. Las orientaciones para el 
Apostolado Seglar del 1972, son una 
prueba de ello. l7 

La toma de conciencia por la pro
pia AC de que con la crisis se había 
roto su proyecto evangelizador, le 
hizo emprender una marcha decidida 
hacia su renovación, para superar la 
crisis y recuperar el dialogo y la con
fianza con la Jerarquia. 

Una vez restablecido el dialogo 
con la jerarquia, comenzamos un ca
mino de colaboración entre la Co
misión Episcopal del Apostolado Se
glar y los movimientos de Acción 
Católica, para plantearnos conjunta
mente como deberia ser la renovación 
y actualización de la nueva Acción 
Católica y así responder, de manera 
adecuada, a las necesidades actuales 
que la Nueva Evangelización deman
da a la Iglesia, al tiempo que se posi
bilita una Acción Católica mas misio
nera y evangélicamente significativa. 

El camino recorrido por la AC en 
todos estos años ha cristalizado en un 
nuevo proyecto que, junta con las nue
vas Bases y Estatutos de la Federación, 
configuran el nuevo modelo de la ACE. 

17. Orientaciones Pastora/es sobre el Aposto/ada Seglar, número 6. XVII Asarnblea 
28 Plenaria de la CEE, noviembre 1972. 



b) Nueva sensibilidad eclesial ha
cia laAC 

La ACCÍón Católica vive hoy un 
momento realmente nuevo; en poco 
tiempo se ha pasado de la indiferencia 
hacia la Acción Católica al interés y la 
preocupación por querer saber cual es 
hoy su situación, en que consiste su 
especificidad, como seria su aporta
ción a la iglesia particular, etc. Este 
cambio no se produce por casualidad, 
ni porque los obispos se han levanta
do un día entusiasmados con la Ac
ción Católica. El cambio de actitud ha 
sido posible gracias al esfuerzo rea
lizado por la Acción Católica para re
novarse y actualizarse, y a las necesi
dades de la propia Iglesia expresadas 
en el Congreso de Evangelización, el 
Sínodo de los Obispos sobre los Lai
cos y el Congreso de Parroquia Evan
gelizadora. Estos documentos, tanto 
en sus debates como en las conclusio
nes recogidas, plantean claramente la 
necesidad de la AC y apuestan por su 
promoción. 18 

e) Contexto eclesial favorable a la 
misión 

La celebración del Concilio Vati
cana 11 y el posterior desarrollo de sus 

orientaciones han hecho posible que 
en la Iglesia se haya producido un 
gran cambio en la conciencia seglar, 
tanta el magisterio de la Iglesia como 
la teología actual comparten hoy que 
la realidad de la Iglesia no es solo el 
clero!', sino que todos los miembros 
de la Iglesia somos iguales en digni
dad cristiana y todos tenemos la obli
gación de anunciar a Jesucristo. La 
evangelización es un derecho y un 
deber de todo el pueblo de Dios y, por 
tanto, todos los cristianos, c1érigos, 
religiosos y laicos, estamos llama
dos a evangelizar según las propias 
funciones, ministerios y carismas. 

Desde esta perspectiva, hoy no es 
comprensible un laico que pretenda 
vivir su fe cristiana encerrado en la 
sacristía, ya que la lucha en favor de la 
justicia y el respeto a la dignidad de 
las personas son elementos esenciales 
de la evangelización, porque «el hom
bre es el primer camino que la Iglesia 
debe recorrer en el cumplimiento de 
su misión: él es la primera via funda
mental de la Iglesia, via trazada por 
el mismo Cristo, vía que inalterable
mente pasa a través de la Encarna
ción y de la Redención».20 

En este contexto de misión, hacia 
losaños 1972-1973 se produceuncam-

18. Congreso de Evangelización y Hombre de Hoy, pagina 545, Conclusión 19. Mensaje fi
nal delSínodo de los Obispos sobre los Laicos, apartado S, Roma 29 de octubre de 1987. 
Christifideles Laid, 31, y Congreso de Parroquia Evangelizadora, tercera ponencia. 
segunda línea de acción, apartado C, pagina 174. 

19. Ad Gentes, 41: «La Iglesia no esta verdaderamenteformada, no víve p/enamenle, no es 
señal perfecta de Cristo entre los hombres, mientras no exista y lrabaje con los pastores 
un laicado propiamente dicho. Porque el Evangelio no puede penetrar profimdamente 
en /as conciencias, en Ja vida y en el trabajo de un pueblo sin la presencia activa de los 
seglares». 

20. Christifideles Laici, número 36. 29 



bio importante en la Iglesia Española, 
la Conferencia Episcopal aprueba un 
magnífico documento titulado Iglesia 
y Comunidad Política 21 Con él la 
Iglesia quiere resituarse en la nueva 
sociedad democn\tica, distancilíndose 
eJaramente de cualquier proyecto po
lítico partidista e insistiendo en su 
caracter evangelizador y misionero. 
Después vienen olros documentos 
importantes como son: Testigo del 
Dios vivo, Católicos en la vida públi
ca, La Verdad os harlÍ libres, etc." 

Los documento s antes menciona
dos no son solamente elaboraciones 
doctrinales y teóricas, sino que preten
den reavivar la conciencia de los ca
tólicos para que seamos verdaderos 
testi gos de Jesucristo en el mundo. 

La Acción Católica, que ha nacido 
para evangelizar, que fue capaz de sa
lir de la sacrístia y romper con el 
cristianismo pasivo y desencarnado 
donde se encontraba aneJado la gran 
mayoría del catolicismo español, en
cuentra en las nuevas orientaciones 
que van surgiendo de los documentos 
y del magisterio de la Iglesia el clima 
adecuado para poder desarrollar su 
verdadera vocación misionera en me
dio del mundo. 

d)La Nueva Evangelización y laAC 

Junto a es.Íos amílisis, hec ho s y 
acontecimientos hay un nuevo dato, 

que es el que da una cualidad diferen
te a todo lo que la Iglesia viene rea
lizando en estos años. Ya no se trata 
de que la Iglesia se adapte a la socie
dad democratica, como era su interés 
en los prim eros años de la transición, 
sino que los cambios acelerados y pro
fundos por los que pasa hoy la socie
dad nos ponen ante una realidad muy 
diferente a la de hace unos años. La 
sociedad actual plantea a la Iglesia 
nuevos retos que demandan nuevas 
respuestas pastoral es. 

Los cambios acaecidos en nuestra 
sociedad son tales que el propio carde
nal Suqui a, en su discurso a la LVI 
Asamblea Plenaria del Episcopado, 
nos decía que para llevar adelante la 
tarea de la Nueva Evangelización con
viene tener en cuenta que «el hombre 
de hoy, generalmente, no sintoniza 
con las formas culturales en las que se 
ha expresado el cristianismo. No en
tiende la vida desde la tradición cris
tiana, no se expresa ya, en muchos 
casos, en vocabulario cristiano. Nece
sita aprender de nuevo qué significa 
ser cristiano y culÍl es su verdadera 
significado para la vida, no a través 
del discurso, sina del testimonio». 

Si tenemos en cuenta esta nueva 
realidad de la sociedad española, es 
evidente que hoy nuestra Iglesia ne
cesita, mas que en épocas anteriores, 
formar un nuevo sujeto que esté capa
citado para transmitir el Evangelio en 

21. Documento sobre Iglesia y Comunidad Política, 17a Asamblea Plenaria de la CEE, 23 
de enero de 1973. 

22. Testigos dei Dios Vivo, XLII Asamblea Plenaria de la CEE, del 24 al29 de junio de 1985. 
Católicos en la Vida Pública, Comisión Permanente del Episcopado, 22 de abril de 1986. 

30 La Verdad os harà libres, Instrucción Pastoral de la CEE, 20 de noviembre de 1990. 



una sociedad que ya no da por supues
ta la fe cristiana, sino que la fe hay que 
contagiaria y proponerla en un medio 
social que no es precisamente recepti
vo a los valores evangélicos. Por eso, 
hoy no basta con repetir recetas del 
pasado ni es suficiente con los franco
tiradores, por muy valiosos que estos 
sean. Para responder evangélica y 
adecuadamente a la real idad actual es 
necesario articular un horizonte pasto
ral en el que todos y cada uno de los 
miembros de la comunidad cristiana 
nos sintamos miembros activos y cor
responsales de la tarea evangelizadora. 

Es urgente y necesario avanzar en 
comunión misionera, que implique 
una nueva manera de programar, revi
sar y ejecutar la pastoral; que interpe
le con fuerza y con valentia a las per
sonas de nuestro entomo, no para que 
seamos mas cuantitativamente, ni para 
que la Iglesia tenga mayores privile
gios social es, sino para que cada día 
sean muchas mas las personas que se 
entusiasmen con Jesucristo y se incor
poren a su Iglesia. 

España es tierra de misión a la que 
hay que volver a evangelizar. El agen
te evangelizador que hoy necesita 
nuestra Iglesia debe tener un nuevo ta
lante: ser un cristiano sin complejos, 
que anuncie el Evangelio y lo testifi
que con su propia vida; que se distan
cie tanto de radicalismos hipercríticos, 
como del pasotismo evasivo y de una 
concepción de la fe intimista y desen
carnada. 

Se necesitan laicos responsables, 
con conciencia clara de su ser Iglesia, 
que presenten de modo íntegro el 

mensaje cristiano, porque uno de los 
problemas que tienen nuestras iglesias 
es la falta de testi gos que sean capaces 
de hacer presente el Evangelio al 
mundo de hoy, de manera clara y sig
nificativa. 

Una Iglesia que no tenga nada que 
decir en favor del hombre, especial
mente del pobre y del necesitado; que 
no denuncie las injusticias y que no 
trabaje para construir un mundo nue
vo en la perspectiva del reino no. esta 
siendo fiel a la misión que Cristo le ha 
confiado. 

En este sentido, podemos afirmar 
que el gran reto que liene hoy la 
Iglesia es la liberación integral de 
los pobres. 

El que desaparezca la pobreza es 
un reto para toda la sociedad, no sólo 
para la Iglesia. Aunque para la Iglesia 
este tema no es uno mas, ya que los 
pobres son su opción preferente por
que son los mas necesitados de la Bue
na Noticia, los que mas necesitados 
estan de encontrarse con el Dios de 
Jesucristo. Por eso, los cristianos de
bemos intentar por todos los medi os 
que desaparezcan las situaciones de 
injusticia, que permiten que cada día 
haya mas pobres excluidos de los bie
nes que Dios ha puesto en el mundo 
para todos los hom bres. 

Sin embargo, es preciso tener en 
cuenta que la liberación de los pobres 
adquiere una mayor dificultad en un 
contexto social en el que predomina: 

El secularismo, que prescinde de 
Dios y de la transcendencia. 31 
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- La indiferencia ante la existencia 
de Dios, que se traduce en una inhibi
ción practica ante los problemas de los 
hombres y ante las necesidades de los 
pobres. 

- La religión descafeinada, donde 
cada cual toma lo que le parece de la 
fe. Todos vivimos igual, creyentes y 
no creyentes, con lo cual dificilmente 
se pueden ver los efectos humaniza
dores de la fe. 

- El individualismo, que hace a los 
hombres egoístas e insolidari os. 

- El pragmatismo científico, como 
único criterio de verdad. 

- El hedonismo, como objetivo úl
timo de sentido de la vida. 

- La superficialidad, la ambigüe
dad y la falta de vertebración de nues
Ira sociedad española. 

- El poder de los Medios de Co
municación, con ideologías agnós
ticas que crean hom bres adormecidos, 
alienados y robotizados. 

Teniendo en cuenta esta nueva rea
Iidad, en la Iglesia se pone en marcha 
el proyecto de la Nueva Evangelización, 
cuyos objetivos los podemos sinteti
zar en los siguientes enunciados: 

a) La reafirmación de los valores 
de identidad católicos. 

b) La lIamada a la coherencia de 
los católicos con la fe de la Iglesia. 

c) La recuperación de la dimensión 
pública de la fe. 

d) La urgencia del compromiso 
social y político de los católicos en 

coherencia con la Doctrina Social de 
la Iglesia. 

e) La denuncia de las grandes in
justicias que se producen en el mundo. 

f) La defensa decidida de los po
bres y marginados de la sociedad. 

g) Apuesta decidida por la paz. 
h) El ecumenismo. 

Estos objetivos y planteamientos 
surgen como respuesta a una visión de 
la realidad en la que, si bien se tiene 
en cuenta la presencia de Dios en el 
mundo, empujando la historia hacia la 
Salvación, también predomina el ele
mento negativo en el cual me centraré 
para resaltar el horizonte hacia el cual 
se dirige la nueva Evangelización. Para 
ello, intentaremos responder aunque 
sea brevemente a tres preguntas bit
sicas en relación con el tema. 

l'. ¿ Qué tipo de fe vivim os los 
cristianos? 

Nuestras comunidades cristianas 
generalmente estim marcadas por la 
atonía y la falta de vigor evangélico. 
La inmensa mayoría de los cristianos 
han sucumbido al encanto del consu
mismo y la evasión; al espiritualismo 
desencarnado y al cristianismo «desca
feinado». Sino ¿cómo es posible que en 
unas sociedades donde mayoritaria
mente nos confesamos cristianos pue
dan existir tantas desigualdades e injus
ticias, tanta falta de amor al prójimo ... ? 

r ¿ Cual es el lugar de la fe y su 
incidencia social? 

En nuestro contexto europeo la 
19lesia tiene complejo de inferioridad 
y esta siendo relegada de la esfera pú-



blica por la pasividad y la falta de ga
rra de los cristianos, que han posi
bilitado que en la sociedad se hagan 
cada día mas fuertes el secularismo 
y ellaicismo. 

r ¿Qué lugar se le quiere asignar 
a la Iglesia por los poderes públicos? 

En este tema hay que tener pre
sente que las relaciones del cristianis
mo con el poder civil han originado 
tensi ones desde siempre. Hoy, a pesar 
de los avances que supusieron en su 
tiempo los concordatos y la nueva 
comprensión de la relación Iglesia
Mundo que inauguró en Concilio Va
ticano 11, aún persisten problemas ori
ginados por la propi a comprensión 
que el Estado moderno tiene de la 
Iglesia, de su función y de su lugar en 
la sociedad civil. 

A nivel personal, la visión mas 
común es la que pretende reducir la fe 
al ambito de lo privado, ya que según 
sus teorías la fe es personal, indivi
dual e íntima; incluso puede ser buena 
para muchas personas, pero no debe 
tener a1cance social. 

A nivel social, la Iglesia no debe 
<<invadin> espacios que no le corres
ponden, como pueden ser el mundo de 
la economía, de las leyes o de la polí
tica; su lugar esta en organizar la cari
dad en colaboración con el Estado y 
fomentar las obras social es y de «mi
sericordia». 

En la esfera de lo público, la pre
sencia de la Iglesia se debe limitar a 
conservar las tradiciones y las costum
bres (procesiones, romerías, peregri-

naciones, bautizos, comuniones ... ) ya 
que una cierta sensibilidad religiosa 
puede ser buena para la convivencia 
humana. 

Estos planteamientos chocan con 
dimensiones esenciales de la fe, por
que para la Iglesia la fe es personal, 
pero también es comunitaria y to
talizante, afecta a to do lo que es la 
vida de las personas y no hay nada en 
la sociedad que no afecte a nuestras 
vidas. Por eso la Iglesia, respetando la 
legítima autonomía de lo temporal, no 
debe ni quiere reducirse a ser «mora
lina» tranquilizante de las conciencias. 

Tampoco quiere vivir amordazada 
y recluida en la sacristía mientras a su 
alrededor se producen situaciones de 
injusticia contrarias al plan de Dios y 
a la dignidad de las personas. Para dar 
respuesta a la situación descrita, en la 
Iglesia, impulsado por el Papa Juan 
Pablo 11, se pone en marcha un proce
so que ineluye: 

- La re lectura y actualización de su 
doctrina a través de los sínodos. 

- La preocupación y urgencia por 
la forrnación, como complemento ne
cesario que capacite al sujeto evan
gelizador que hoy necesita la Iglesia, 
y así pueda colaborar de manera efi
caz en la Nueva Evangelización. 

- La revitalizaci6n del asoCÏaCÏo
nismo seglar como cauce indispensa
ble, para formar, animar y sostener al 
cristiano en su compromiso en medio 
del mundo. 

Estos han sido los presupuestos en 
los que ha bebido y se ha fundamenta
do el nuevo proyecto de AC. Me he 
detenido en ellos porque son las ela- 33 



ves necesarias que nos ayudan a com
prender el por qué de una nueva AC y 
la oportunidad de la mis ma. 

III. Actualidad y novedad de la Ac
ción Católica 

1. Un proyecto evangelizador 

Los obispos y la AC ofrecen un 
proyecto evangelizador al conjunto de 
la Iglesia como medi o idóneo y eficaz 
para realizar la evangelización con 
todas sus implicaciones; que tiene una 
manera concreta de concebir la forma
ción, la presencia, el compromiso y la 
relación fe-mundo, fe-cultura, fe-polí
tica. No debemos olvidar que, según 
la comprensión que se tenga de estos 
conceptos, así seni en definitiva la 
orientación que le demos a nuestro 
quehacer y a nuestra !l,rea evangeliza
dora: dialogo o confrontación, oferta o 
imposición, encamación o dirigismo, 
actos de conciencia o indoctrinación. 

2. Una estructura organizativafederal 

Actualmente, la AC es una federa
ción. Todos los movimientos que for
man parte de la federación son de AC, 
pero ninguno por separado es la AC. 

La AC es la respuesta unitaria que 
el conjunto de los movimientos dan a 
la pastoral global de la Iglesia, cuya 
expresión maxima es la Federación, 
donde todos y cada uno de los movi-

mientos permanecen unidos en un 
mismo fin, identificados con un mis
mo proyecto que se concreta en distin
tos sectores o campos de evangeliza
ción, tanto en la pastoral general como 
especializada de la Iglesia. 

3. Reestructuración actualizada de 
los M ovimientos 

La reestructuración de los movi
mientos actual es en función de los ob
jetivos señalados en el documento La 
Acción Católica hoy. Nueva configu
ración de la A C, la orientación 22. del 
Concilio Provincial Tarraconense 23 y 
las necesidades pastoral es de hoy. 
Todo ello implica: 

- Un proceso de discemimiento 
para que dejen de pertenecer a la AC 
aquellos movimientos que, aunque 
históricamente hayan pertenecido a la 
AC, no acepten este proyecto, y de 
hecho no concuerden con la identidad 
actual de la nueva AC. 

- La incorporación a la AC de 
otros movimientos que, sin haber per
tenecido históricamente a la AC, re
únan en sus practicasla eclesiologia 
de las cuatro notas y pidan su ingreso 
en la Federación. 

- La creación de otros nuevos mo
vimientos, si fuera necesario. 

- La aprobación por la Conferen
cia Episcopal Española de las nuevas 

23. El capítulo lI, apartado D. del documento La ACE hoy y el Concilio Provincial Tarraco-
34 nense, resolución 22. 



Bases y Estatutos de la ACE. Esta 
aprobación le da al proyecto de AC 
una cualidad totalmente diferente, en 
tanto que el proyecto ya no es sola
mente algo consensuado entre la Co
misi6n Episcopal de Apostolado Se
glar y la actual AC, sino que esta 
asumido por la Conferencia Episcopal 
Española, con todo lo que supone de 
identificación con nuestro proyecto 
evangelizador. 

Y estas características no sólo son 
diferentes a las de otras épocas, sino 
que son totalmente nuevas. 

IV. Puesta en marcha y consolida
ción de la Acción Católica en las 
diócesis 

Aspectos a tener en cuenta 

Se trata de un relanzamiento de 
toda la AC. Hay que apoyar no sólo la 
AC General sino ver también cómo se 
pueden fortalecer los movimientos 
especializados. 

El proceso de puesta en marcha y 
revitalización de la AC debe estar pre
sidido por la comunión, la correspon
sabilidad y la implicación recíproca 
de las entidades llamadas a dinamizar 
la pastoral diocesana. 

En esta primera etapa de relanza
miento es indispensable: 

a) El acompañamiento y la colabo
ración de los sacerdotes; por eso hay 

que realizar un trabajo que les motive 
y descubran la necesidad de la AC, y 
así poder asegurar «consiliarios bien 
preparados para cumplir esa farem>.24 

b) Deben conocer lo que se esta 
haciendo en el Consejo del Presbite
rio, el Consejo de Pastoral, la Delega
ción de Apostolado Seglar, las demas 
delegaciones, directorios y de parta
mentos Diocesanos y contar con su 
colaboración siempre que sea posible. 

c) Contar con las comisiones dio
cesanas y generales de los movimien
tos, con sus materiales de iniciación y 
formación, con su asesoramiento y 
acompañamiento, sin descuidar la 
aportación específica que en esta tarea 
pueden realizar los consiliarios dioce
sanos. 

V. Conclusión 

Para que la AC sea respuesta a las 
necesidades que la realidad y la Nueva 
Evangelización nos demandan se 
necesitan al meno s los siguientes re
quisitos: 

1. Clima pastoral adecuado y 
compartido. 

Que implica no sólo que la de
cisión de revitalizar la AC sea fruto 
del discemimiento pastoral en el mar
co del plan pastoral diocesano, sino 
que en el conjunto de la diócesis se 
debe fomentar el convencimiento y 
dejar claro desde el principio que la 

24. Concilio Provincial Tarraconense, resolución 107. apartado a). 35 
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promoción y el relanzamiento de la 
nueva AC no significa que no se po
tencien en la Iglesia otros carismas 
particulares, ya que las organizaciones 
eclesiales de caracter privado tienen 
un gran valor y son muy necesari as 
para desarrollar aspectos concretos 
del apostolado. 

Ademas, hay que ser conscientes 
de que siempre van a existir en la 
Iglesia personas que tengan una vo
cación determinada y se sientan lla
madas a ejercer su apostolado, desde 
un carisma particular concreto. 

La AC no entra en competencia 
con otros modelo s de apostolado se
glar, ni es función suya ocupar parce
las que no le pertenecen. Cada carisma 
particular, cada organización apos
tólica tiene su sitio, su lugar y su fun
ción en la Iglesia. 

La pluralidad de carismas es una 
gran riqueza para la Iglesia que ni 
pueden ni deben ser anulados. ((El Es
piri/u sopla donde quiere y cuando 
quiere». Por eso nunca van a faltar 
en la Iglesia carismas particulares 
que den respuesta a aspectos concre
tos de la evangelización que no es
tén atendidos suficientemente por la 
Iglesia. 

2. Vinculación de la parroquia a la 
pastoral Diocesana. 

Las parroquias tienen que hacer 
un esfuerzo para seguir en su pro
gramación las Iíneas del plan pastoral 
diocesano. No es bueno ni eclesial 

mantenerse al margen de la diócesis 
argumentando que el plan pastoral no 
es misionero ni representativo porque 
lo han hecho unos cuantos vicarios 
junto al obispo sin tener en cuenta la 
realidad. Aún en el caso que así fuera, 
a la larga es mas negativo pasar del 
plan que si nos implicamos todos en él 
y trabajamos para reconducirlo. 

Por otra parte, a la AC le resulta 
difícil trabajar identificada solamente 
con una parroquia prescindiendo de la 
realidad diocesana. Esa seria falsear 
su identidad, a la vez que una fuente 
de conflictos permanentes, ya que al 
ser la AC una realidad eminentemen
te diocesana, organizada y estructu
rada en los distintos pIanos de la dió
cesis, las interferencias y la falta de 
comunión seria constante y mani
fiesta. 

3. Opción en la parroquia por una 
pastoral misionera. 

Las parroquias tienen que ir cam
biando su funcionamiento, abrirse 
cada vez màs a la corresponsabilidad 
y la participación del laicado, poner 
en el centro de su actividad la misión, 
impulsar un laicado adulta en la fe, y 
potenciar y desarrollar la dimensión 
social de la fe. Por experiencia sabe
mos que esto no es lo común en nues
tras parroquias. No obstante, confio en 
que si junta a nuestro empeño y nues
tro trabajo nos abrimos a la fuerza del 
Espíritu, ÉI nos irà señalando el cami
no para que la nueva AC sea pronto 
una realidad pujante en nuestras igle
sias diocesanas. 



Fundamentos teológicos y 
eclesiológicos de la Acción Católica. 
Planteamiento pastoral. 
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I. Introdncción 

Tenemos necesidad de elevamos a 
una consideración global. De aquí la 
pretensión en estos momentos de de
limitar y situar a la Acción Católica en 
la perspectiva del conjunto dellaicado 
en la Iglesia, sin pedir razonablemen
te que se diga toda o que se responda 
a todos los problemas concemientes a 
la Acción Católica; esta sobrepasa mi 
competencia y los límites de esta ex
posición. Pera puede darse una gran 
fecundidad al analizar con sencillez 
los datos del conjunto, sin apoyamos 
excesivamente en experiencias parti
culares, tal vez relativas. 

«La hora presente no pide lamen
taciones, sina obras. Yactuar ràpida
mente. Porque si, como dijo Pío XI, el 
gran escandalo de la Iglesia en el si
glo XIX fue el haber perdido la clase 
obrera, quizà se diga en el futura que 
el gran pecado de los bautizados del 
siglo XXfue el no haber sida católicos» 
(Carta Pastoral sobre el sentida de la 
Iglesia. Cuaresma 1951. Mons. Feltin)'. 

Por tanta fijaremos la atención a 
partir de la concepción de la Iglesia 

que brota del Concilio Vaticana Il, y 
pasaremos por alto las diversas con
cepciones de la misma predominantes 
hasta el mismo Concilio, en las que se 
atendi a, sobre toda, a su dimensión 
visible y a la unidad de todos los bau
tizados, que en su conjunto constitu
yen el cuerpo eclesial del Señor. El 
toda de la Iglesia se veía articulada 
rígidamente en partes coligadas entre 
sí y en el vértice, baja la guía de la 
cabeza visible. Si la Iglesia es una en 
realidad, las distintas realidades ecle
siales encuentran su identidad en rela
ción directa y estrecha con ella. 

Il. La Iglesia local en la eclesiologia 
de la Comunión 

2.1. La /glesia eslú fundada en la 
Trinidad 

El Vaticana II redescubre la funda
ción trinitaria de la Iglesia. Como su 
Señor, la Iglesia nace de lo alto, de 
junta a Dios, por la iniciativa gratuita 
y libre del amor trinitario. 

- Es la Iglesia del Padre, que en su 
universal designio salvífica la ha que-

1. Jalones para una teologia dellaicodo. Y. Congar. Estela, 1963; pàg. 424, nota 57. 37 



rido como signo e instrumento de la 
unidad de los hom bres entre sí y con él. 

- Es la Iglesia del Hijo, que con la 
encamación y la pascua la ha puesto 
en la historia como su cuerpo. 

- Es la 19lesia del Espíritu, comu
nidad siempre nueva y vivificada por 
el don de aquél, que hace presente al 
resucitado en el tiempo de los hom
bres, enriquece al pueblo de Dios con 
carismas y con ministerios y lo con
duce hacia la meta futura. 

La 19lesia es el signo de la presen
cia divina entre los hom bres, de la Tri
nidad en el tiempo, de la gloria ya es
condida en la historia: es el «Reina de 
Dios presente en el misteria» '. 

2.2. La 19lesia esta fundada en la 
Eucaristía 

El lugar que asume a todos, y que 
respecto a todos se pone como «cul
men y fuente», es la celebración de la 
eucaristía. La eucaristía hace la Igle
sia, en cuanto que es el lugar de la 
irrupción del Espíritu, representa la 
pascua de Cristo y reúne así a los 
hombres en la fuerza de la pascua. Y 
la Iglesia hace la eucaristia, en cuan
to es la comunidad celebrante, obe
diente a su Señor. 

Por eso la fe cristiana de fine a la 
eucaristía como el sacramento de la 
unidad, y designa con la misma pala
bra a la eucaristía y a la Iglesia: Cor-

2. LG, 3: cfr. todo el cap.!. 
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pus Christi. Entonces, por su naturale
za la eucaristía esta ligada a una co
munidad concreta celebrante, a un 
lugar y aun tiempo bien circunscritos: 
la Iglesia que nace y se expresa en la 
eucaristía es por eso prioritariamente 
la iglesia local. 

«En toda comunidad de altar, baja el 
sagrada ministerio del obispo, se ma
nifiesta el simbolo de aquella caridad 
y unidad del Cuer po mistico, sin la 
cual no puede haber salvación». En 
estas comunidades, aunque sean fre
cuentemente pequeñas y pobres o vivan 
en la dispersión, esta presente Cris
to, por cuya virtud se congrega la 19le
sia una, santa, católica y apostólica»'. 

En la perspectiva de la eclesiología 
eucarística no existen, pues, porciones 
o partes de Iglesia: el único cuerpo 
eclesial de Cristo està presente en ple
nitud en cada comunidad eucarística 
local, que son la 19lesia realizada, aquí 
y ahora, en un lugar y en un tiempo 
determinado. 

Por tanto, el primado y la impor
tancia esencial de la iglesia local re
sulta fundado en relación al origen tri
nitario y pneumatológico de la 19lesia, 
y a su naturaleza eucarística. 

2.3. La Iglesia esta cimentada en el 
hombre 

Ademas hay que hacer una consi
deración de canícter antropológico, 



que lleva a valorar la iglesia local. Los 
hombres y mujeres no existen jamas 
in vitro o en abstracto: só lo existen 
personas concretas, situadas en rela
ciones evidentes de mutua interdepen
dencia, radicadas en una historia y en 
una cultura '. 

La Iglesia que nace de la procla
mación de la Palabra, en el espacio y 
en el tiempo, debe estar situada en la 
historia y en la cultura de su pueblo, 
iglesia local, porque habla el lengua
je de su gente, piensa con las catego
rías de los hombres concretos que la 
componen, vive las tensiones y las 
contradicciones que éstos viven y 
hace resonar en elIas la fuerza vivifi
cante del Evangelio. Desde los orige
nes la Iglesia existe concretamente 
como la Iglesia de Dios que esta en Co
rinto, en Roma .. (abora en Barcelona). 

2.4. Primacía de la Jglesia local 

Por tanto, la consecuencia impor
tante de este primado de la iglesia lo
cal -fundado a partir de la iniciativa 
trinitaria, de la eucaristia y de la an
tropologia- es la necesidad de reco
nocer en ella a titulo pleno el sujeto 
eclesial. 

En suma, no existe acto verdadera
mente eclesial que no sea originaria
mente acto de una iglesia local: el 
ejemplo mas evidente se encuentra 
precisamente en la mas antigua con
cepción del primado universal, funda
do en el hecho de que el ministro de la 

4. EN, núm. 62 y 63. 

unidad entre las iglesias es el obispo 
de Roma, y la Iglesia de Roma -en 
virtud del martirio de los santos Pedro 
y Pablo sucedido en Roma- es la Igle
sia «que preside en el amoni (Ignacio 
de Antioquía). 

El aspecto negativo de este princi
pio es que una estructura o iniciativa 
cualquiera, orientada a la comunión y 
a la misión, no es auténticamente ecle
sial si no radica y no se refiere a la 
iglesia local y a las iglesias locales. En 
una palabra, la alternativa no esta en
tre iglesia local e iglesia universal, 
sino entre iglesia local e inexistencia 
de la Iglesia. 

III. Corolarios eclesiológicos 

3.\. Tesis fundamental es que la 
iglesia local es la Catholica realizada 
en las concreciones de espacio y de 
tiempo, aquí y ahora. 

3.2. Las iglesias locales se encuen
tran entre sí en una relación de comu
nión, de la que la comunión eucarísti
ca es el fundamento y la expresión 

3.3. La iglesia local encuentra en 
el obispo, ministro en ella de la uni
dad, el signo y el siervo de su comu
nión. 

3.4. Las iglesias locales, así, en
cuentran en la comunión colegial de 
sus obispos el signo e instrumento 
concreto de la comunión existente 
entre elias. 
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3.5. El Vaticano lI, mientras rea
firma el primado de la iglesia local, 
presenta a la iglesia universal como 
la comunión universal de las igle
sias, que se expresa y se promueve 
por el ministerio de la unidad del 
colegio episcopal, en torno a aquel 
que ejercita a su vez en él el mi
nisterio de la unidad, el obispo de 
Roma. 

3.6. Por último, a la valoración de 
la autonomía y de la creatividad de las 
iglesias locales va si empre unida la 
valoración de las estructuras cole gia
les de comunión entre las iglesias. Por 
una parte se resalta la dignidad y la 
originalidad propia de cada iglesia lo
cal, por otra, se resalta el valor y el 
significado auténtico del ministerio de 
unidad entre las iglesias y en cada 
iglesia local. 

IV, La misión, dimensión esencial y 
constitutiva de la Iglesia y de la 
comunión eclesial 

Si existe la Iglesia y el apostolado 
es para evangelizar, para hacer llegar 
a los hombres, en los límites de es
pacio y de tiempo, la salvación de 
Jesucristo. Así pues, la misión de la 
Iglesia prolonga la de Cristo y así, 
según los límites señalados de espa
cio y tiempo, es la misma, «Como mi 
Padre me ha enviada, asi os envio a 
voso/ros» (Jn, 20, 21. 17, 16). 

Su origen trinitari o funda para la 
Iglesia la exigencia de la misión '. La 

pura gracia, que constituye a la 19lesia 
en su comunión, no es posesión, es 
misión: la comunión eclesial se une 
estrechamente al envío. 

El primer sujeto de este envío es 
la iglesia local. El pueblo de Dios 
congregado en este tiempo y lugar 
es enviado a extender a todas las 
dimensiones en las que esta puesto, 
el poder de la reconciliación pas
cua!. 

4.1. Toda la iglesia local es enviada 

Esto significa que, por la fuerza 
del bautismo y de la eucaristía, no hay 
nadi e en la comunidad eclesial que 
pueda sentirse eximido de la acción 
misionera. 

4.1.1. Cada bautizado debe com
prome/er los dones recibidos en el 
servicio de la misión eclesial: a nadie 
es lícito exonerarse del compromiso, 
como a nadie le es lícita la separación 
de los otros. 

4.1.2. Discernimien/o y coordina
ción: el ministerio de unidad debe dis
cernir y coordinar los carismas en 
vistas a la acción misionera. 

4.1.3. Corresponsabilidad en la 
misión: todos, cada uno según el pro
pio carisma y el propi o ministerio, en 
unidad en torno al ministerio ordena
do, estan lIamados a evangelizar en las 
formas y modos que el Espíritu da a 
cada uno. 

40 5. LG, cap. I, núm. 2, 3 Y 4; Y también, AG, cap. I. 



4.2. Toda la iglesia local anuncia 
todo el evangelio 

La Iglesia es enviada a anunciar el 
evangelio, que no es una doctrina, 
sino una persona, Cristo. 

4.2.1. La misión exige el testimo
nio integral de Crislo. 

En este reside la catolicidad del 
mensaje, si no lo hacemos en plenitud, 
lo adulteramos o debilitamos. Se pue
den dar dos reducciones que compro
meten y ponen en peligro la catolici
dad del mensaje: 

a) la reducción secular: identifica 
el evangelio con algún tipo de ideolo
gia o proyecto y, 

b) la reducción integrista: acentúa 
de tal manera lo absoluto del evange
lio, con respuestas para todo, que 
pierde de vista la situación padecida 
por los destinatarios del mismo. 

4.3. Toda la iglesia local anuncia 
todo el evangelio a toda el hom
bre, y a cada hombre 

Las opciones cualifican la vida, 
por eso mismo por el interior de la 
comunidad eclesial, que siempre tiene 
necesidad nuevamente de ser evan
gelizada y de decidirse por Crislo en 
lo vivo de las situaciones siempre 
nuevas de la historia, la Iglesia local 
evangeliza si continuamente se evan
geliza, dej:índose purificar y renovar 
por el juicio de la Palabra de Dios en 
lo concreto de su camino y de las to
mas de postura que se le exigen. 

Urgencia de la misión: una Iglesia 

local sin urgencia y sin pasión misio
nera es un campo de muertos, no pre
cisamente la comunidad de los resuci
tados en el Cristo Resucitado. Y esta 
tensión misionera no debe pararse 
aquí, la iglesia local no puede ence
rrarse en si misma sino que ... debe 
abrirse a las necesidades de las demlÍS 
Iglesias. Disminuiria su impulso vital 
si se concentrase únicamente sobre 
sus propi os problemas, cerr:índose a 
las necesidades de las otras iglesias. 

V. Misión dellaicado 

Ellaico cristiano ni vive solo ni se 
hace solo. Vivir la misión de la Iglesia, 
participando en el dinamismo de la his
toria es, para los laicos, un desafio a 
arraigarse con mayor profundidad en la 
comunión eclesial. Veamos por lo tanto 
algunas exigencias y consecuencias que 
se deducen de todo esto anterior. 

5.1. Debe de participar activamente 
en la vida de las comunidades 
eclesiales. 

Así pues: 
- Debe estar presente en las estruc

turas de corresponsabilidad pastoral: 
Consejo Diocesano de Pastoral, Con
sejo parroquial, Comisiones, Dele
gaciones, etc. 

- Debe de buscar nuevas formas 
de responsabilidad; se les debe confiar 
servicios adecuados a su índole secular. 

- Tiene que descubrir que su servi
cio no es exclusivo, sino complemen
tario con otros; la diócesis, parroquia, 
comunidad, asociación o movimiento 
tienen que hacer visible la unidad de 
la misión. El sujeto que evangeliza es 
toda la Iglesia y la Iglesia toda. 41 
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- Debe participar activamente en 
la vida sacramental y litúrgica; o sea, 
sentir con y como Iglesia. 

5.2. Al participar en la vida de las 
comunidades, los laicos aportan 
la riqueza de su propia existen
cia y su competencia seculares: 

- Deben de contribuir, ante todo, 
haciendo presentes en la Iglesia los 
problemas, situaciones y conflictos 
del mundo en que viven. 

- Su presencia debe recordar a la 
Iglesia, a sus comunidades, y de ma
nera incansable, que ella es, por su 
misma naturaleza, misionera y envia
daal mundo. 

- De igual forma deben recordar 
continuamente la disponibilidad al 
dialogo, la apertura, la capacidad de 
escucha, la solidaridad, el compartir, 
la presencia activa en el mundo. 

5.3. Al organizarse en grupos, movi
mientos y asociaciones, en el sena 
de la 19lesia, los laicos encuen
tran nuevas fuentes de mutua 
ayuda y colaboración que les 
permi/en incorporarse mas pro
fundamente a la 19lesia para 
testimoniar y comprometerse 
con y como 19lesia para la libe
ración-salvación del mundo. 

Estos grupos, movimientos, aso
ciaciones deben lograr ser: 

- plataformas de dialogo e inter
cambio intraeclesiales; 

- ayudas concretas y específicas 
para que haya una presencia significa
tiva cristiana en la sociedad; 

- lugar, instrumento y cauce de 
formación; 

- apoyo de una comunidad; 

- expresiones comunitarias de la fe 
y de las diversas opciones; 

- expresiones de colaboración en
tre sacerdotes, religiosos, religiosas, 
laicos; 

- tejido eclesial que vertebra la 
Iglesia particular. 

5.4. Los laicos que no son miembros 
de grupos o movimientos, y no 
pertenecen a estructuras parro
quiales o diocesanas, ¡/eben reci
bir una ayuda concreta para po
der realizar su vocación y misión: 

- Atención de los obispos y sacer
dotes y demas responsables de la ¡gle
sia, concretada en Formación. Es ne
cesario desarrollareste punto, ¿Qué se 
entiende por formación? 

1. Se entiende como un proceso 
largo. camplejo, en el que se integran 
múltiples elementos «formadores» 
con el fin de que se conviertan en 
imagenes vivas de Jesucristo aquellos 
que han sido llamados y han aceptado 
su vocación, cualquiera que esta sea. 

2. Hay que posicionarse en un tipo 
de formación que pretende ser inte
gral. Se dan dos aspectos distintos en 
la formación. Según el Derecho Canó
nieo, el primero es el derecho general 
de todos los fieles a recibir los me
dios sobrenatural es de la formación 
cristiana -la palabra y los sacramen
tos- (c. 213) y el derecho-deber de 
todos los laicos de adquirir el conoci
miento de la doctrina adecuado a la 
condición de cada uno (c. 229 § I, en 
correspondencia con el c. 217). 

3. Si ellaico debe impregnar con 
su fe la realidad social que le circun-



da, lo peculiar de su formación no 
consistira sin mas en una peculiar for
mación doctrinal religiosa o espiri
tual. Dentro de la integridad de la for
mación de la persona humana, en el 
caso concreto del laico, junto a esas 
facetas, se sitúa en primerísimo térmi
no la formación profesional, humana, 
cívica, etc., que el fiel laico adquiere 
-como sus demas conciudadanos- en 
el trabajo, en el seno de la familia, en 
la vida de relación social, en la escue
la o universidad, en la diversión, etc. 

Todos esos no son elementos acce
sorios o secundarios, sino aspectos 
integrantes de una formación sin la 
cual ellaico nO estara en condiciones 
de llevar a cabo la función eclesial 
que le corresponde '. 

4. Formar es ayudar a quienes es
tan en formación a que progresiva
mente hagan suyos «los mis mos senti
mientos de Cristo Jesús» (FI 2,5). Se 
trata, en suma, de entender la forma
ción como un proceso de «renovación 
de espiritu y mentalidad», de «revestir
se de nueva humanidad» (Ef 4, 12-24). 

En resumen, para que los laicos y 
la Iglesia toda cumpla su misión en el 
mundo actual -la comunión es para la 
misión-, es indispensable hacer hin
capié en la calidad de ser y misión de 
los laicos en la evangelización. 

Se debera ayudar a los laicos a 
contemplar su compromiso, partiendo 
de las raÍces culturales e históricas de 
su propio pueblo. Es el fundamento 

6. GS, 43. AA, 7 y cap. III, y AA, 29. 

sobre el cual podran prepararse a cons
truir una nueva sociedad según los cri
terios y valores del Evangelio. El mé
todo, ya chísico, del «ver, juzgar y 
actuar», que ha contribuido a lo largo 
de la historia de muchos movimientos 
a formar laicos capaces de participar 
en la vida social y política como testi
gos del Evangelio, puede adaptarse a 
las necesidades de los laicos, hoy, y 
dar todavía muchos frutos. 

5. En este punto conviene referir
se a un rasgo que la historia de la AC 
ha ido asumiendo y desarrollando 
hasta convertirse en un elemento inte
grante de su identidad. Es la pedago
gia activa, propuesta por el Concilio 
AA 32, sancionada en MM, 236; ava
lada en ChL, 31; recogida en el CLIM, 
12455. Bases de la AC, 3. 

Esta pedagogía supone un estilo de 
situarse y acercarse ante la realidad y 
ante la vida; un modo de educar par
tiendo de la vida; no disocia fe y vida; 
descubre la presencia del Espíritu en 
la historia; actúa para ser fermento en 
esa realidad (LO 31). 

Tiene conciencia de que la forma
ción y evangelización de las personas 
es un proceso, a veces, lento; respeta 
la acción de la gracia y el ritmo de 
cada uno; valora el pequeño grupo, 
que esta abierto a grupos mas amplios. 

Se la llama revisión de vida, anali
sis de la realidad desde el Evangelio, 
lectura cristiana de la vida, método de 
encuesta: ver, juzgar y actuar. 
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Este método de pedagogia activa 
se integra también en un programa de 
formación sistematica, que implica la 
lectura asidua de la Palabra de Dios, 
una catequesis viva y organica, una 
creciente formación teológica y un 
analisis global de la sociedad según 
las exigencias de la misión evangeliza
dora de la Iglesia, para ejercer un dis
cernimiento y un juicio cristiano. 

Ray que reconocer que formar ha 
sido un viejo y permanente empeño de 
la AC. Formar para ser seguidor del 
Señor, unir fe y vida, celebrarIa en los 
sacramentos y en la oración. Formar 
desde la acción y para la acción trans
formadora. Lo substantivo de esta for
ma de asociación es que es acción, en 
todos los ambitos. Es una acción que 
nace' de un modo de ser cristiano, se
guidor de Jesús, en la Iglesia y para el 
mundo, como la misión misma de la 
Iglesia. 

Terminemos este apartado con unas 
hermosas palabras del Papa Juan 
Pablo lI: «Una gran esperanza anima 
a la Iglesia en el umbral del tercer mi
lenio de la era cristiana: se prepara a 
entrar en él con unfirme compromiso 
de renovación de todas sus fuerzas, 
entre las que se encuentra el laicado 
cristiano ( .. .) La promoción de la vida 
laical en la Iglesia, al tiempo que sus
cita un sentimiento de gratitud al 
Señor, siempre maravilloso en sus do
nes, da también un impulso de nueva 
esperanza. Los laicos cristianos esttÍn 
participando de una forma cada vez 
mtÍs activa también en el esfoerzo mi-

sionero de la Iglesia. En su aporta
ción generosa se fondan, en gran par
te, las perspectivas del anuncio evan
gélico en el mundo de hoy ( .. .) 
Estamos seguros de que el Espíritu 
Santo, que ha desarrollado la espiri
tualidad y la misión de los laicos en la 
Iglesia de hoy, continuara su acción 
para el mayor bien de la Iglesia de 
mañana y de siempre» 7. 

VI. Existencia dellaico cristiano 

Santidad. Los santos y las santas 
nos recuerdan que la persona de Jesús 
es el eje central de la vida cristiana. La 
vida ha sido dada a los laicos para que 
lleguen a la santidad, cuya medida 
-para Dios- no es el estado de vida, 
sino la caridad. Este ideal de santidad 
quiere decir creer en la acción de 
Cristo en la historia, y que la historia 
personal de cada uno es historia de 
salvación. 

Oración. Hay que tener en cuenta 
la necesidad de testimonio en la socie
dad actual. Por lo tanto debemos dar 
una importancia particular a la ora
ción como fuente de inspiración, de 
orientación y de elevación de la acción. 

En las circunstancias actuales don
de la búsqueda de la eficacia corre el 
riesgo de hacer estéril la acción, y 
donde la dimensión espiritual y con
templativa es cada vez mas reducida, 
hay que reflexionar sobre nuestra po
breza espiritual y miseria cultural que, 
en ocasiones, transmitimos los cris-

44 7. Juan Pablo n. Catequesis sobre los laicos. Edic. Palabra. Madrid, 1994; pàg. 173-178. 



tianos, y también sobre las nuevas ac
titudes que hemos de adoptar. Entre 
las que se encuentran: el ser discreto, 
tolerante, dialogante, alegre, esperan
zado, profético, no clericalizado, in
dependiente, sin complejos, sin mie
dos, corresponsables en y con la Iglesia, 
etc. Humilde, convertido, generoso, 
acogedor, servidor. Para que la ora
ción envuelva por completo a la per
sona, habni que buscar y encontrar 
expresiones adecuadas. 

El sufrimiento. Es necesario que la 
teologia de la cruz esté en el centro de 
la vida cristiana. Los laicos cristianos 
tienen el deber de luchar contra toda 
forma de injusticia y de opresión, y 
deben volver a descubrir el sentido del 
sufrimiento y de las distintas formas 
de pobreza. El sufrimiento es algo in
herente a la vida humana, sólo puede 
ser aceptado a la luz de la resurrección 
de Cristo. Desde esta perspectiva, el 
sufrimiento y la cruz se transforman 
en motivación para llegar a un compro
miso cristiano mas profundo. «Com
prometidos con el mundo ... como fer
mento que impregna el mundo de los 
valores evangèlicos ... ». «Vivir la en
trega y el amor como lo vivió Jesu
cristo. Encarnada, semejante a los 
hombres en la condición de hom
bre» (Filp. 2,7). 

Espiritualidad. La espiritualidad 
de los laicos se alimenta en la vida 
sacramental. Esta basada en el bautis
mo que incorpora a Cristo. El bautis
mo es la base sacramental para una 
teología del laicado. 

Una palabra mas sobre este punto. 
Por el bautismo los hom bres y muje-

res entramos a formar parle del Pue
blo de Dios. La consagración bautis
mal inaugura la novedad cristiana de 
vida, fuente y raíz de nuestra identi
dad y dignidad: 

I. Muerte al pecado en su dimen
sión personal y social. 

2. Nacimiento a una nueva vida: 
consagrados al Padre, al Hijo y al Es
píritu Santo, hemos de vivir como: 

- Hijos del Padre. 
- Miembros de Jesucristo, forman-

do un solo Cuerpo (asociados, organi
zados, con otros, en comunidad, en 
asociaciones y movimientos de apos
tolado seglar). 

- Templos del Espíritu. 

3. Ungidos con el crisma y consa
grados por el Espíritu para que seamos 
con Cristo sacerdotes, profetas y reyes: 

- El sacerdocio de los laicos y su 
relación con el sacerdocio ministerial. 

- La misión profética del laico. 
- AI servicio del Reino de Dios en 

el mundo. «Presenta a la comunidad 
los problemas y el clamor del mundo. 
Lazo de unión entre la parroquia y el 
barrio». «Testigo por su coherencia 
entre fe y vida, ama a Dios y al mundo». 

4. Viviendo y potenciando en la 
comunidad eclesial local la nueva 
vida en comunión y corresponsabili
dad con los olros, según los carismas 
recibidos y los servicios confiados. 

5. Viviendo en el mundo con la 
misión específica de transformar, orien
tar y ordenar todas las realidades mun
danas según Dios (en fimción del rei
nado de Dios) (Lc 31). 45 
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6. Llarnados a vivir plenamente la 
santidad cristiana en el mundo, pues 
santo es el Dios-Comunión al cual 
hemos sido consagrados en nuestro 
bautismo. 

Qué es la espiritualidad laica/. La 
espiritualidad de un laico es, simple
mente, la espiritualidad cristiana: se
guimiento de Jesús y, por tanto, parti
cipación en su novedad de vida, que 
pasa inevitablemente por la cruz; vida 
de amor entregado en la fe y en la es
peranza; vida -toda ella, y no sólo la 
interioridad- según el Espiritu. (LO, 
34. Chl, 17). 

De un laico debe esperarse todo lo 
que debe esperarse de un verdadero 
cristiano: 

- oraciófi, 
- subversión de falsos valores vi-

gentes en la sociedad, 
- fidelidad a los criterios evangéli

cos de la vida, 
- amor prioritario y practico a los 

pobres, 
- solidaridad, 
- sentido de Iglesia (comunión, 

comunicación, vida sacramenta!...). 

U na de las caracterí sticas de la es
piritualidad de los laicos es su rela
ción con la vida diaria: profesional, 
laboral, familiar, los momentos de 
ocio, etc. Su vida diaria esta formada 
por muchas realidades e implica una 
red de relaciones humanas. Só lo con 
una fuerte espiritualidad podran supe
rar cualquier dicotomia entre la fe y la 
vida. 

Necesidad de utopía. El mundo tie
ne necesidad de una utopía que sólo 

los cristianos pueden proponer, aun
que sean considerados locos a los ojos 
del mundo. Esta utopía es una perso
na que es el camino, la verdad y la 
vida (Jn 14,6). 

Se deduce de aquí la necesidad, 
para la Iglesia, de reforzar la solidari
dad cristiana, adoptando una estrate
gia que le permita llegar hasta los lai
cos para escucharles y compartir con 
ellos la oración y la acción, aceptando 
lavarse mutuamente las manos y los 
pies, y preocupandose ante todo por 
los mas necesitados, los pobres, los 
trabajadores, los emigrantes, los mar
ginados, los niños, la familia, los jóve
nes, los minusvalidos, etc. 

VII. Ser y misión de la Acción Ca
tólica 

7.1. La Acción Calólica antes del 
Concilio 

La Acción Católica, como la mis
ma Iglesia, se ha realizado histórica
mente en formas concretas muy diver
sas. Una cosa es la Acción Católica en 
su hondura teológica, eclesiológica, 
espiritual y pastoral, y otra las formas 
que históricamente ha revestido. 

La nueva brota de la vieja y ésta 
encuentra en la nueva su expresión 
mas plena. El Concilio Vaticano II le
vanta acta de la historia de la Acción 
Católica en AA 20. 

Pio XI, el creador propiamente de 
la AC, la define como: «la partici
pación de los fieles en el apostolado 
jerarquico». 



Pio XII, en perfecta continuidad 
con Pío XI, habla de que los fieles lai
cos participan, cooperan y colaboran 
en el apostolado global de la Iglesia, 
que es apostolado auténtico por ser 
la misión que la jerarquia recibe de 
Jesucristo por medio de los apóstoles, 
como sus legítimos sucesores. 

En lo que afecta a su naturaleza y 
a sus fundamentos, la Acción Católi
ca continúa siendo bitsicamente el 
apostolado que brota de la condición 
de bautizados, pero añade una condi
ción nueva: la cualidad de ser activi
dad plenamente eclesial, de ser ex
presión de la Iglesia en cuanto tal, la 
cual esta regida por los pastores.(vd. 
FI 4,3). 

Esta última es la razón de la Ac
ción Católica de Pío XI y Pío XII; bit
sicamente continúa siendo el aposto
lado que brota de la condición de 
bautizados. AI renovar algo tan funda
mental: el nuevo despertar de la par
ticipación de los laic os en la misión 
evangelizadora de la Iglesia en la pri
mera mitad del siglo XX, condujo 
progresivamente a plantear en toda su 
amplitud el problema del laicado, en 
una Iglesia excesivamente clericaliza
da, contribuyendo decisivamente a 
preparar el Concilio Vaticano Il. 

7.2. El magisterio y la Acción Católica 

La AC se sintió fuertemente inter
pelada por el Concilio Vaticano lI, se 
autocriticó, y autocomprende su for
ma de situarse en la Iglesia y en el 
mundo desde la nueva perspectiva teo
lógica y eclesial. Esto caracteriza a 

toda la teología dellaicado, la cual es 
impensable sin una eclesiologia total. 
Y el Vaticano 11 fue sobre todo un 
concilio eclesiológico. 

Por ello la Ilamada crisis de la Ac
ción Católica no es mas que una par
te, aunque muy significativa, de la cri
sis generalizada que padeció la Iglesia 
y que también se manifestó con fuer
za en el clero y en los Seminarios. 

El Concilio Vaticano II reformula 
su identidad y misión como aposto la
do de los laicos en Lumen Gentium, 
33,3, y habla explícitamente de la 
Acción Católica en tres ocasiones: 

a) En el decreto Ad Gentes 15, 9, 
donde se subraya como necesari os 
diversos ministerios que deben ser fo
mentados y cultivados por todos dili
gentemente; «entre estos se encuen
tran las funciones de los sacerdotes, 
los ditíconos, los catequistas y la Ac
ción Católica» (AG 15,9). 

b) En el decreto Christus Domi
nus, que trata sobre la función pasto
ral de los obispos en la Iglesia, al ha
biar de la función de regir y apacentar, 
se subraya que los obispos han de fo
mentar las diversas formas de aposto
lado y han de urgir a los fieles el deber 
de ser apóstoles y «encomendarles 
que participen y ayuden a las diversos 
obras de apostolado seglar y, sobre 
todo, a la Acción Católica» (CD 17). 

c) En el decreto Apostolicam actuo
sitatem que trata sobre el apostolado 
de laicos, se explican detalladamente 
las cualro propiedades, o notas, (ecle
sialidad y fin apostólico, secularidad y 47 



protagonismo de los laicos, organici
dad y vinculación a la Iglesia Particu
lar y Universal), que caracterizan a la 
Acción Católica, (AA 20,2 Y 24,4). 

El magisterio posconciliar recoge 
lo anterior. Conviene subrayar la Ex
horlación Apostólica Christifideles 
laici que, de entre todas las asociacio
nes laicales cita solamente de forma 
explícita a la Acción Católica, cuando 
dice: «Entre las diversas formas apos
tólicas de los laicos que tienen una 
particular relación con la Jerarquia, 
los Padres sinodales han recordado 
explícitamente diversos movimientos 
y asociaciones de Acción Católica, en 
los cuales los laicos se asocian libre
mente de modo org(mico y estable, 
bajo el impulso del Espiritu Santo, en 
comunión con el obispo y con los sa
cerdotes, para poder servir, con fide
lidad y laboriosidad. según el modo 
que es propio a su vocación y con un 
método particular, al incremento de 
toda la comunidad cristiana, a los 
proyectos pastorales y a la animación 
evangélica de todos los àmbitos de la 
vida» (ChL 31, 3). 

Por su parte el documento de la 
Conferencia Episcopal Española Los 
Cristianos Laicos, Iglesia en el Mun
do, en su nO 95, explica esta referen
cia particular. 

Y añade mas adelante (CLlM 124-
128), «Con razón Pablo VI inicial
mente y últimamente y con frecuencia 
Juan Pablo II han calificado a la Ac
ción Católica como una singular for
ma de ministerialidad eclesial». Por 
fin, es sabido que este documento de 

48 los obispos españoles plantea expre-

samente el relanzamiento en España 
de la Acción Católica. 

7.3. Las cuatro notas de la Acción 
Católica 

7.3.1. AI hablar anteriormente del 
laico cristiano parece como que no se 
dice nada nuevo, nada original, que 
sea específico de la AC. Todo esto es 
propi o de todos los cristianos. Y es 
verdad. La originalidad de los militan
tes de AC es que son cristianos dioce
sanos sin mas. Son cristianos no sólo 
en la diócesis o para la diócesis; son 
de la diócesis. De ella nacen y de ella 
únicarnente viven. No tienen, otra fuen
te o mesa. Esto es lo que son (Bases, 1). 

7.3.2. Estos cristianos militantes se 
reúnen de modo estable. A la asocia
ción se le suele lIamar movimiento. 
Trabajan necesariamente organizados, 
como aconseja el Concilio (AA, 18). 
Y se reúnen para hacer efectivas las 4 
notas de la AC. 

Desde el Concilio, la AC se ha pre
cisado y definido por 4 características, 
que se lIaman las no/as. Donde se den 
esas 4 notas a la vez, en principio, se 
da la AC. 

«En principio» porque para que 
una asociaCÍón sea reconocida como 
Acción Católica Espaflola de ambito 
estatal es preciso que se inscriba en la 
Federación de Movimientos de la Ac
ción Católica, porque se aliene a las 
Bases generales de la misma Acción 
Calólica, y porque ha sido erigida 
canónicamenle por la Conferencia 
Episcopal (Estatulos, art. 4, 5). 



Las 4 notas se refieren: la l'al fin 
apostólico de la AC; la 2' a la direc
ción seglar; la 3' habla de la organiza
ción, y por últim o, la 4' matiza una 
especial vinculación con la Jerarquia, 
de modo que se manifieste en una mas 
estrecha e inmediata colaboración 
con el apostolado jenírquico (LG, 
33; AA, 24). 

Después del Concilio estas cuatro 
notas, explicitadas en AA 20 -que es 
el texto fundamental de la AC-, han 
sido leidas a la luz de otros documen
tos conciliares, como la LG, GS, AG, 
Y se han leido también en la historia de 
la AC. 

7.3.3. En orden distinto al enun
ciado en AA, varnos a explicarlas bre
vemente. 

1. En primer lugar se reúnen. En 
los movimientos de Acción Católica 
los seglares trabajan unidos a la mane
ra de un cuerpo organico, para dos fi
nes: manifestar mejor la comunidad 
de la Iglesia y para que resulte mas 
eficaz el apostolado (AA 20, c). Es la 
3' Nota. 

Esta Nota pide a los movimientos 
un modo eclesial de trabajar. Han de 
poner empeño especial por contribuir 
a la comunión eclesial en los ambitos 
en que estan organizados los Movi
mientos: parroquial, diocesano, su
pradiocesano. La organización no es, 
ante todo, por razones de eficacia, 
sino para anudar la comunión y expre
sar la eclesialidad. La Acción Católi
ca es eclesial por el fin, pero también 
por el estilo, es decir, al estilo de la 
Iglesia. Palabra clave es unidos. Esta 

apertura a la comunidad eclesial es 
específica de la Acción Católica. Como 
quiere el Papa Juan Pablo lI, la AC 
esta lIamada a ser una gran fuerza de 
comunión intraeclesial. 

Se unen también porque entien
den que es mas eficaz el testimonio 
común de los valores del Reino; por
que aseguran una participación mas 
responsable de sus mi em bros, y por
que aúna y coordina sus esfuerzos 
(AA 18). 

2. El protagonismo de los laicos, 
es la 2' Nota: aportan su experiencia y 
asumen la responsabilidad en la direc
ción (AA 20 bl. 

Se reconocen, por esta Nota, los 
derechos y deberes de los laicos 
(LG,cap. IV; AA 1-3). La AC es obra 
de los laicos. La AC es muy secular. 
En esta Nota, responsabilidad y ex pe
riencia son palabras clave. 

- Responsabilidad en la dirección. 
Cuando se extiende el nombramiento 
de presidente, se hace con esta clara 
afirmación. El es el que preside el 
movimiento en el ambito parroquial, 
diocesano o general. 

- Responsabilidad y experiencia 
también «en el examen cuidadoso de 
las condiciones en que ha de ejercer
se la acción pastoral de la Iglesia». 
La Acción Católica no ha nacido para 
sí. Vive en la Iglesia y vive para la 
Iglesia. Esto implica que esta Nota se 
lea a la luz de la GS. 

- Responsabilidad y experiencia 
en la elaboración de los programas de 49 
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trabajo, en su seguimiento y en su 
evaluación. 

Son los laicos quienes van a rea
lizar el fin apostólico de la Iglesia, y lo 
realizan del único modo posible: en 
comunión y cooperación con las orien
tacíones diocesanas y supradiocesa
nas, de los obispos y del Papa. El lai
co de Acción Católica conoce, como 
norma eclesial, el viejo adagio: «Nada 
sin el obispo». Pero también, en direc
ción recíproca, los obispos y los sa
cerdotes los escuchan fraternalmen
te, promueven su corresponsabilidad, 
les encomiendan tareas, y les dejan en 
libertad (PO 9; cji: LG, 37). 

3. Se reúnen para un fin inmedia
to, «el fin aposlólico de la Iglesia», es 
decir, ,da evangelización y la santifi
cación de los hombres, la formación 
cristiana de sus conciencias, de Iai 
manera que puedan imbuir del espiri
tu del Evangelio las diversas comuni
dades y los diversos ambientes» (AA 
20 a). Este fin global es la primera 
Nota. 

La palabra clave es la eclesialidad. 
Sin esta referencia, manifiesta y vivi
da, no existe la Acción Católica. Así 
es, porque asume el fin global de la 
Iglesia. Y se destacan tres aspectos 
eclesiológicos. 

1 ° El fin general apostólico de la 
Iglesia, con tres verbos: Evangelizar, 
santificar, formar. Es el Señor quien 
destina a los laicos para este fin (LG, 
30.33; AA 3; Ch L, 24). Es decir, la 
AC no tiene un fin específica suyo 
propio, sino que hace suyo el triple 
objetivo de la Iglesia en cualquier 

campo o ambiente y también en el 
ambito de la comunidad. 

Nace para evangelizar. Es su pasión. 
N ace, ademas, con una fuerte llamada 
a la santidad. Y el tercer empeño per
manente de la AC es la formación de 
sus militantes, niños, jóvenes o adultos. 

2° En la Iglesia particular es el se
gundo aspecto eclesiologico. La AC 
se define también por su fundamental 
referencia a la Iglesia particular. Por 
eso la AC debe consolidar la comuni
dad parroquial y la diocesana, y la 
consolida también por su comunión 
supradiocesana y universal. 

3° Por último, como se dice en la 
Nota, que habla de ambientes, la Ac
ción Católica nace para «plantar la 
Iglesia» (AG 15) mas alIa de las par
celas cultivadas. Este empeño serio 
hizo nacer la AC Especializada, que 
hoy sigue teniendo vigor necesario. 
La AC es expresión y presencia en el 
mundo infantil, de jóvenes y adultos, 
en el mundo obrero, rural y universi
tario; en el matrimonio y en la familia. 
La AC esta, o debe estar, presente en 
estos ambientes, como exigencia de 
su fe, en actitud de participación y so
lidaridad. 

Por todo esto el Papa Pablo VI la 
llamó una «singular forma de minisle
rialidad laica!». 

4' Bajo la superior dirección de la 
Jerarquia. Esta Nota hay que leerla y 
estudiarIa después de las anteriores. 
Las supone y las tieoe en cuenta. Es 
Nota específica de la AC e igualmen
te mas dificil de definir, de explicar y 



de entender, también de vivir. Aunque 
se presiente lo que es y significa, 
cuando se vive. 

La superior dirección es un plus 
añadido a lo que en toda ocasión se 
debe pedir a cualquier asociación de 
fieles(AA 20 d). Usa dos expresiones, 
que son claves para aproximarnos el 
sentido exacto, no erróneo, en el que 
debe entenderse esta específica di
rección. 

a) La primera es directa coopera
ción con el apostolado jen\rquico. Di
recta, es decir sin intermediarios; sin 
otras dependencias eclesiales; exclu
sivamente. Cooperación, porque en la 
Iglesia siempre se coopera. Es un es
tilo, un habito, una forma estable de 
trabajar. Es roce, es cercania, es hu
mildad. Es la eclesiologia de comu
nión. 

Supuesta la cooperación directa e 
inmediata viene la segunda palabra, la 
segunda expresión clave. 

b) La segunda es la dirección de la 
Jerarquia que, a veces, es un manda
to explicito. 

- No es la dirección necesaria del 
Obispo en toda actividad pastoral de 
las asociaciones (AA 24). 

- No puede suprimir, por otra par
te, la dirección responsable de los lai
cos; no puede minimizar la condición 
laical; ni es una dirección permanente 
en la marcha habitual. 

- Supone el respeto de la Nota 2', 
,<la dirección de los laicos» y el res pe
lo de la 3, «el caracler organico». 

- Nace de una teologia viva, nace 
de un proyecto común de evangelizar 
y santificar, nace de la fe en el minis
terio de la unidad. 

- Es un trabajo evangelizador y 
misionero en común. Es un trabajo 
fuertemente asociado. Nace de la ¡' 
Nota. Se expresa en este trabajo en 
común y también nace de ese estilo de 
trabajo. 

- En todo caso hay que conjugar el 
ejercicio de la función propia del Mi
nisterio Pastoral (LO cap. 3), con la 
misión propia, que corresponde a los 
laicos. Hay que reconocer que esta 
forma de entender el apostolado no 
esta exenta de cierta tensión. De algu
na manera es como la realidad viva 
del Evangelio, que nos coloca mas 
alia de lo simple o de lo meramente 
rutinario. El Evangelio es senciUo, 
pero no es facil. 

- Requiere dialogo, acogida, esti
ma cordial, profunda comunión y uni
dad, trabajo común no al final sólo, 
sino en todo el trayecto. Es un estilo 
de pastoral. Es enriquecedor para el 
Ministerio pastoral el trabajo cercano 
de laicos y pastores, es igualmente 
enriquecedor para los laic os trabajar 
en comunión con los pastores bajo su 
superior direccÍón. 

El consiliario, por esta Nota y por 
la eclesiologia de comunión, hace que 
un grupo sea AC. Él es quien hace 
presente en la AC al obispo. 

Una consecuencia correlativa es 
que, como se dice en AA, el Ministe
rio pastoral, con respecto a la AC, asu- 51 



me una responsabilidad especial, y, 
ademas, puede promover y encare cer 
la adhesión a ella (CD 17). 

En conclusión, reunidas estas pa
labras clave: unidos a modo de cuerpo 
organico, con responsabilidad y expe
riencia, con eclesialidad, y con coope
ración directa e inmediata con la Je
rarquia y bajo 'su superior dirección, 
se ha hecho nacer la Acción Católica. 
Pero, hay que señalar que estas 4 
Notas deben darse al mismo tiempo, y 
no pueden desguazarse, ya que la ori
ginalidad de la AC es la presencia de 
estos 4 ras gos simultaneos. 

7.4. La AC en la 19lesia-misterio 

La historia de la Acción Católica, 
antes, en y después del Concilio Vati
cano lI, ha sido un aprendizaje vital de 
la teología dellaicado y de la eclesio
logía, como si primero hubiera sido la 
vida y después la teología. 

La Christifideles laici nos habla 
sucesivamente de la dignidad de los 
fieles laicos en la ¡glesia-Misterio 
(cap 1°) a partir de la autoconciencia 
que la ¡glesia tiene hoy de sí misma y 
que se resume en la trilogía: Misterio, 
Comunión y Misión, triple dimensión 
de la ¡glesia, fruto maduro del Conci
lio y expresada en los Sínodos cele
brados desde 1985. 

La existencia del fie! laico liene 
como objetivo elllevarlo a conocer la 
radical novedad crisliana que deriva 
del bautismo, sacramento de la fe, con 
el fin de que pueda vivir sus compro-

52 misos bautismales según la vocación 

que ha recibido de Dios. El fiel lai
co asume por el bautismo una moda
lidad que lo distingue, sin separarlo, 
del presbítero, del religioso y de la 
religiosa. El Vaticano 11 ha señalado 
esta modalidad en la índole secular 
propia sólo del seglar. Pues, la di
mensión secular es propia de toda la 
¡glesia. 

7.5. La AC impulsa la vocación a la 
santidad 

El Concilio ha subrayado la voca
ción universal a la santidad (LG cap. 
5°); la AC hace suyo este criterio ha
sico resaltado por la ChL 30, para 
todas las asociaciones de fieles. 

Lo recoge las Bases Generales de 
la AC al hablar de la identidad del 
militante. 

7.6. La A C da prioridad a la coheren
cia entre la fe y la vida 

Entiende la formación no como 
una simple "dquisición de saberes, 
sino de forma integral y permanente, 
como el logro progresivo de un modo 
de ser, de pensar, de sentir, de actuar 
y de vivir -personal y comunitario
profundamente evangélico. Conscien
tes de su ser bautismal. 

7.7. La Acción Católica y la comu
nión eclesial 

La AC hace suyo el programa de la 
TMA y renace con viva conciencia de 
la necesidad que tenemos en nuestras 



diócesis de acoger de nuevo mas pro
fundamente el Concilio Vaticano 11. 

De los documentos emanados del 
magisterio posconciliar, especialmen
te las exhortaciones apostólicas publi
cadas por los Papas Pablo VI y Juan 
Pablo 11 después de los Sínodos Epis
copales, las encíclicas del Papa y los 
documentos de la Conferencia Epis
copal Española, hace la AC su progra
ma de formación y su guia luminosa. 

La Acción Católica esta vocacio
nada a ofrecer el testimonio de una 
comunión firme y convencida con el 
Papa y los Obispos (ChL 30). Quiere 
cooperar con humildad, porque otros 
también son necesarios. Cooperar es 
la expresión plastica y la verificación 
de la eclesiología de comunión. 

VIII. Ap\icaciones pastorales 

8.1. La AC y la 19lesia particular 

El fin apostólico de la Iglesia, que 
la Acción Católica hace suyo, no se 
vive en abstracto; la identidad de la 
Acci6n Católica se define por su fun
damental referencia a la Iglesia parti
cular y también por su referencia ne
cesaria a la comunión de las diversas 
Iglesias particulares y, en concreto, a 
la Conferencia Episcopal Española. 
AsL pues, en ambos niveles ha de asu
mir los objetivos pastorales, pensarlos 
con qui enes los proyectan, realizarlos, 
experimentarlos y evaluarlos. 

8.2. La Acción Católica es un minis
terio laïcal 

La Acción Católica es la expresión 
y la presencia de la Iglesia. Quiere 
plantar el Evangelio y quiere plantar 
la Iglesia. El decreto Ad Gentes, 15 
(citado mas arriba), da a la Acción 
Católica un titulo singular: le da el 
titulo de ministerio laical, junto al 
ministerio ordenado de los sacerdo
tes y diaconos y al ministerio de los 
catequistas. 

Este modo de presentar la Acción 
Católica fue ya indicado por el Papa 
Pablo VI como «una singular forma 
de ministerialidad laicab>, y ha sido 
desarrolJado por Juan Pablo 11 en di
versos discursos a la Acción Católica 
Italiana '. 

En Manifesto deli 'Azione Cal/alí
ca, Monza 1987, tal fórmula la expli
ca así: «En una Iglesia misionera no 
existen ciertamente privilegios; sin 
embargo es necesario estimular y ase
gurar todas estos ¡ormas de servida 
que hacen que la Iglesia sea verda
deramente ella misma. Entre elias es 
importante la presencia de quien, 
como laica, se hace carga de realizar 
las opciones pastorales que el obispo 
lleva a cabo en su diócesis. Hoy, esta 
forma particular de servicio se llama 
Acción Católica». 

Una de las últimas afirmaciones 
que Juan Pablo II ha hecho sobre la 
Acción Católica vuelve a insistir so-

8. «Asamblea General de la AC !taliana, 9.12.1983 y 26.3.1986». En Giovanni Paola Il a 
l'A. C.I., Roma 1986. 53 



bre el mismo aspecto: «Reitero, al 
respecto, la invitación a acoger y a 
apoyar en las comunidades parro
quiales la experiencia asociativa de 
la Acción Católica particularmente 
recomendada por el Concilio Vati
cano 11 (Cf. Apostolicam actuosita
tem, 20; Christus Dominus, 17). Ca
talogada entre los diversos ministerios 
que suscitados en el ambito mismo 
de los fieles por una l/amada divina, 
son necesarios para la implantación 
de la Iglesia y el desarrollo de la 
comunidad cristiana (Ad gentes, 
15). La Acción Católica garantiza 
al parroco una directa colaboración 
(Apostolicam actuositatem, 20) y 
pretende ayudar al incremento de 
toda la comunidad cristiana y a la 
animación evangélica de todos los 
ambientes de vida, con fidelidad 
y dinamismo!> (Christifideles laici, 
31) '. 

Por su parte, los obispos españo
les precisan este enfoque en el docu
mento de 1991, CLIM, 95, cuando 
dicen: «La Acción Católica, de acuer
do con la doctrina de las cuatro notas 
(cfr. AA,20), no es una asociación 
mas, sino que en sus diversas reali
zaciones -aunque puedan ser sin estos 
siglas concretas- tiene la vocación 
de manifestar la forma habitual a
postólica de los laicos de la dióce
sis, como organismo que articula a 
los laicos de forma estable y asocia
da en el dinamismo de la pastoral 
diocesana». 

8.3. La Acción Católica y la evan
gelización 

La Acción Católica no tiene fin 
propio, sino que hace suyo el fin gene
ral de la Iglesia especificado c1ara
mente en el triple objetivo esencial de 
la misma: evangelizar y santificar y 
formar cristianos adultos, para llevar 
el Evangelio a todos los ambientes e 
impregnar todas las realidades del es
píri/u del evangelio lO, en cualquier 
campo, en cualquier ambiente y tam
bién en el àmbito de la comunidad. 

La nueva evangelización es la pa
sión con la que renace la nueva Ac
ción Católica. Es un reto importante al 
que hay que responder, CLIM, 43. 

Urge, pues, la formación del laica
do para una presencia evangélica en la 
vida social, especialmente en el cam
po de la familia, de la cultura, del 
trabajo, la política, los medios de co
municación, etc. Para esto renace hoy 
lIena de esperanza la Acción Católica 
en España. 

IX. Complementariedad entre 
parroquias y movimientos 

9.1. Necesido.d de colaboración mutua 

La complementariedad entre ambas 
instituciones es necesari a para abarcar 
a la Iglesia toda y a toda la Iglesia en 
el àmbito de la secularidad y de la vida 

9. Juan Pablo lI, «Discurso a los consiliarios centrales, regionales y diocesanos de la Ac
ción Católica Italiana», Eec/esia (2764), 25. I I .95, pago 35. 

54 10. AA 20; LG 33, 34 Y 36. 



de los seglares en nuestras respectivas 
diócesis. No basta con ser conscientes 
de las propias limitaciones para lograr 
una adecuada complementariedad. 
También hay que ser capaces de valo
rar recíprocamente las aportaciones 
respectivas. 

Es decir, la desbordante tarea de la 
evangelización nunca podní encerrar
se en unas fórmulas de actuación ex
clusivas. Por ello, al igual que las par
roquias deben de abrirse y promover 
la pastoral de ambientes y especializa
da, también los movimientos han de 
estar abiertos y colaborar en las activi
dades evangelizadoras permanentes 
de la comunidad cristiana (catequesis, 
liturgia, etc.). Y ello a pesar de su ab
sorbente tarea evangelizadora en el 
mundo. Esta ósmosis entre parro
quia y movimientos fecundara mu
tuamente las respectivas actividades 
pastorales. 

El ideal del creyente de la parro
quia clasica, fruto de una historia 
determinada, era el practicante, y el 
sacerdote es entendido como el admi
nistrador de sacramentos. En tiempos 
de la industrialización comienzan 
los problemas creados por la masifica
ción de las parroquias ciudadanas y se 
empieza a no dar respuesta a los retos 
de la nueva sociedad. Para muchos, la 
parroquia deja de ser un punto de re
ferencia religiosa y se convierte en 
una oficina de pape leo, por la que 
hay que pasar necesariamente para 
determinados momentos de la vida 
(nacimiento, primera comunión, boda 
.y defunción) 

9.2. Aportaciones de la parroquia 

9.2.1. Es el marco normal donde la 
mayoria de los creyentes viven y ali
mentan su fe. Es ellugar privilegiado 
para la iniciación y educación en la fe. 

9.2.2. Al estar arraigada en un ter
ritorio determinado, es la que mejor 
asegura la consolidación y continui
dad de la vida cristiana en un lugar. 
Para la mayoria de los ciudadanos es 
la manifestación visible mas concreta de 
la 19lesia, de donde les puede llegar el 
anuncio y la interpelación de Jesucristo. 

9.2.3. Es la comunidad eclesial 
mas accesible y cercana con la que 
entran en contacto la mayoria de los 
hombres y mujeres concretos. 

9.2.4. Por sus dimensiones y carac
teristicas puede encamarse en la vida 
cotidiana de las gentes y en la diversidad 
de situacíones y problemas humanos. 

9.2.5. Y, finalmente, lugar privile
giado de la celebración de la fe que, 
cuando es auténtica, tiene por si mis
ma fuerza interpeladora y produce 
un impacto incluso en aquellos que 
asíenten sin una adhesión personal 
convencida a Jesucristo. 

9.3. Aportaciones de los movimientos 

Ademas de ser la mediación indis
pensable para la evangelización de los 
ambientes y de determinados ambitos 
especializados, es útil valorar las si
guientes aportaciones: 

9.3.1. Su sentido misíonero, su sen
sibílídad hacia los alejados y su capa- 55 
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cidad de inserción en los ambientes 
seculares donde se juega frecuente
mente la orientación de la vida indivi
dua! y colectiva. La Iglesia, para ser 
de verdad Iglesia, ha de ser misionera. 

9.3.2. La eclesiologia de comunión 
que ha ido sustituyendo, y ha de ha
cerlo aún mas, a la eclesiologia jerar
quica. Respeta los carismas y ministe
rios de cada uno en la Iglesia, y los 
integra en una visión unitaria. 

9.3.3. Laevangelización en la Igle
sia lleva necesariamente a opciones 
liberadoras. Una rica experiencia en 
métodos de iniciación a la fe (sobre 
todo de personas alejadas de la vida y 
estructura eclesial) y de formación de 
militantes cristianos. 

9.3.4. La encarnación. La evan
gelización sólo puede llevarse a cabo 
desde la encarnación. 

9.3.5. El conocimiento de la rea li
dad social, política y cultural en la que 
se mueve la vida de las personas, a tra
vés de valiosos analisis sobre los pro
cesos y fuerzas que la condicionan. 

9.3.6. Dentro de la opción por la 
acción y la liberación de los movi
mientos apostólicos merece especial 
atención la opción por los pobres. 

9.3.7. El encuentro con Dios en la 
realidad de la vida. La capacidad de 
lectura creyente de la realidad, espiri
tualídad auténticamente laica que lle
va a contemplaria desde la fe, in
quiriendo cual es la palabra que Dios 
nos quiere decir a través de las cir
cunstancias presentes, y descubriendo 
los signos de su presencia y acción 
en nuestra historia actual. Es ésta 
una capacidad de la que estan muy 
necesitadas nuestras comunidades 
cristianas. 

9.3.8. La sensibilidad para captar 
las implicaciones sociopolíticas de la 
fe y el desarrollo y formación de esta 
dimensión de la conciencia cristiana. 

9.3.9. Frente a una fe, una espi
ritualidad y un compromiso indivi
dualista, ell os han mostrado el valor 
de la organización tanto para la efec
tividad como para el apoyo mutuo en 
la vivencia de la fe. 



Capellans i evangelització 

TEODOR ÚBEDA, Bisbe de Mallorca. 

I. Marc de principis i ¡¡mits de la 
meva ret1exió 

Començaré referint-me a quatre 
cites del Magisteri que es refereixen 
als preveres i l'evangelització i a la 
relació entre ambdues realitats ecle
sials: 

1. «Els preveres, com a co¡'¡abo
radors que són dels bisbes, tenen com 
a deure primer anunciar a tothom 
l'Evangeli de Déw) (PO 4). 

2. «El que constitueix la singulari
tat del nostre servei sacerdotal, el que 
dóna unitat profunda a la infinitat de 
tasques que omplen la nostrajornada 
i la nostra vida, el que c01ifereix a les 
nostres activitats una nota especíjica, 
és precisament aquesta finalitat pre
sent a cada acció nostra: Anunciar 
l'Evangeli de Déu». (EN 68). 

3. «Avui, en particular, la tasca 
prioritària de la nova evangelització, 
que esguarda tot el Poble de Déu i 
demana un nou ardor, nous mètodes i 
una nova expressió per a l'anunci de 
l'Evangeli, exigeix capellans immer
sos en el misteri de Crist rodicalment 
i integral, i capaços de realitzar un 
nou estil de vida pastoral marcat, 
(a) per la profunda comunió amb el 
Papa, amb els Bisbes i entre si i (b) 
per una coNaboració fecunda amb 
e/s fidels laics, (e) en el respecte i la 

promoció dels diversos encàrrecs, 
carismes i ministeris, a dins la comu
nitat eclesia!» (PDV 18). 

4. «Els seglars, la vocació especí
fica dels quals els situa en el cor del 
món, i a la guia de les més variades 
tasques temporals, han d'exercir, per 
això mateix, una forma singular d'e
vangelització. La seva tasca primera 
i immediata no és la institució i el des
envolupament de la comunitat ecle
sial-aquesta és lafunció especíjica 
dels pastors-, sinó posar en pràcti
ca totes les possibilitats cristianes i 
evangèliques, amagades, però, alho
ra, ja presents i actives en les coses 
del món». (E.N. 70) 

Aquests quatre principis del Ma
gisteri (I. l'evangelització és el nos
tre primer deure; 2. l'evangelització 
constitueix la singularitat, el principi 
d'unitat i la nota específica del nostre 
ministeri; 3. avui, l'evangelització, 
per ser nova, exigeix noves coses, re~ 
plantejaments profunds i, en concret 
dels capellans, immersió en Crist, co
munió amb la Jerarquia i el presbiteri 
i coHaboració amb els laics respectant 
i promovent tots els carismes; 4. els 
laics han d'exercir una forma singular 
d'evangelització d'acord amb la seva 
vocació específica) crec que emmar
quen bé la reflexió d'avui. Que no pot 
ser llarga i voldria que fos el més con
creta possible. 57 
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Com ja apunten aquests criteris 
orientadors en parlar de Capellans i 
Evangelització, els límits de la meva 
intervenció els assenyalen les dues 
ben precises qüestions plantejades en 
aquestes jornades: els laics, i els laics 
organitzats en l'Acció Catòlica. 

La pregunta a què m'agradaria 
aportar algun element de resposta se
ria aquesta: Ara i aquí -temps de nova 
evangelització d'aquesta societat nos
tra-, com hem d'evangelitzar els ca
pellans el laïcat, i, si s'escau, el laïcat 
organitzat en l'AC, perquè sigui laïcat 
viu i evangelitzador en la fonna singu
lar que li pertoca? 

Il. Alguns trets del marc en què se 
situa l'evangelització de l'Esglé
sia en el nostre moment històric 

Encara que sigui molt breument i 
amb el perill de simplificar, em pareix 
necessari recordar un parell de dades, 
per elementals que siguin. 

1. Com és el món, la societat, que les. 
nostres esglésies han d'evangelitzar? 

Només quatre pinzellades que ens 
donin llum per al que més endavant 
diré: 

- Una societat que s'allunya pro
gressivament i accelerada dels parà
metres del Regne. Econòmicament, 
injustícia i insolidaritat. El que s 'ha 
anomenat la societat dual: opulents i 
benestants per una banda, i per l'altra, 
els pobres cada vegada més pobres 
tant en els àmbits nacionals com en 
l'àmbit internacional. En el món re-

lacional, l'individualisme egoista, la 
competitivitat i la violència. En el cer
cle estrictament personal, la pèrdua de 
sentit coherent de la vida, l' exacerba
da i subjectiva llibertat omnímoda, el 
«passotisme» i la inhibició davant les 
responsabilitats socials. 

- La societat de la increença. Sem
pre s 'han donat increients, sobretot a 
partir del segle XVIII. El salt qualita
tiu es dóna quan la societat de la sego
na meitat del segle XX assumeix la 
increença com un valor de progrés i 
un bé cultural. Conseqüentment, la 
increença es generalitza. Una increen
ça que impregna profundament molts 
dels qui sociològicament es declaren 
creients. 

- Una societat en la qual, malgrat 
tot, emergeixen aquí i enllà valors prò
xims al Regne: la solidaritat, el volun
tariat de creients i no creients al servei 
dels pobres i del tercer món, el crei
xent moviment contra la violència i a 
favor de la pau, l'ecologisme, les veus 
que s'aixequen contra el sistema so
cioeconòmic imperant, la generositat 
de molts de joves en activitats al
truistes, el clam generalitzat contra 
la corrupció, 1'enyorança pels valors 
humans i socials perduts ... 

- Una societat que sospira per 
l'element religiós. La contradicció 
amb la cultura de la increença és no
més aparent. Més aviat com una con
seqüència d'aquesta, apareix de per 
tot com un nou desig de retrobar-se 
amb Déu o almanco amb allò religiós 
o amb el «més enllà», moltes de vega
des al marge de les grans religions ins
tituïdes i freqüentment oposat a elles. 



Revela, no obstant, la profunda inser
ció de la necessitat religiosa en la 
naturalesa humana i és un signe dels 
temps que no ens pot passar desa
percebut. 

Aquesta realitat ens interpel'la 
fortament als preveres: Coneixem, de 
primera mà aquest món? Com ens hi 
situam davant? Quines prioritats ens 
demana en l'exercici del nostre minis
teri? Què hi feim realment per respon
dre als seus desafiaments i les seves 
expectatives? 

2. L'Església d'avui ha d'evange
litzar aquest món. El Papa ens urgeix 
constantment la nova evangelització 
en el final del miHenni. Vos diré com 
percep jo la nostra Església com a 
evangelitzadora del nostre món: 

- Una Església amb "poca veu", 
i aquesta massa personalitzada en la 
Jerarquia i el Ministeri Ordenat. 

- Una Església més dedicada a tas
ques de manteniment que a l'anunci 
evangelitzador. Fins i tot les nostres 
catequesis, imprescindibles i ben va
luoses, estan dirigides quasi sempre 
als qui <~a tenim». 

- Una Església poc testimonial 
d'allò que predica. Per part nostra, 
bisbes, preveres, consagrats ... però, 
sobretot, si tenim en compte el perfil 
sociològic que presenta als ulls de la 
soci ,tat allunyada: una minoria fidel i 
compromesa, sí, però petita i una gran 
majoria de creients «de nom» (dualisme 
fe-vida, pràctica religiosa ocasional o 
social...) i de creients «a la carta» (així 
com els ve bé i en allò que els ve bé). 

- Una Església que davant els can
vis i la realitat sociocultural es troba 
insegura i temorenca. Insegura per 
manca d'una anàlisi de situació serio
sa i constant i de vertader discerni
ment a la llum de l'Esperit. I temoren
ca per manca d'empatia amb el món 
d'avui (és el món que hem d'evange
litzar!), per manca d'esforç imaginatiu 
per trobar nous camins de presència 
i diàleg i, tal vegada, per una no con
fessada i còmoda instaHació en la 
rutina. 

- Una Església, no obstant, que va 
recentrant cada vegada més la seva 
preocupació en la missió, en l' evange
lització. Empesa pel desafiament de la 
crua realitat i per la reflexió teològica 
i el Magisteri. Des del Concili Vaticà 
lI, passant per la magnífica Evangelíi 
Nuntiandi de Pau VI i acabant en les 
constants urgències de Joan Pau II per 
la nova evangelització. 

- Una Església en què també van 
creixent persones, grups i comunitats 
vertaderament vius, seguidors fidels 
de Jesús ben compromesos amb la 
seva Església i amb el món. La vida i 
les obres dels quals són testimoni 
inteHigible per a la nostra societat. 
Malgrat que sigui minoritari o espo
ràdic. 

- Una Església que intenta sortir 
del desencís i el desconcert i cerca 
camins nous, enmig de moltes dificul
tats. Amb molts de signes: adults ¡, 
sobretot, joves oberts -i tal vegada 
desitjosos sense saber-ho- d'apostar 
per Jesús i l'Església, nous moviments 
amb diverses orientacions, però preo
cupats per l'evangelització, el Con- 59 
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cili Tarraconense, Sínodes a vàries 
Diòcesis, aquestes mateixes jornades ... 

No és una visió massa optimista 
però pens que és realista. I engresca
dora. Perquè planteja un fort desafia
ment al nostre deure ministerial d'e
vangelitzar. I també ens porta a forts 
interrogants: Com a bisbe, com a pre
vere, on em situo jo en aquesta Esglé
sia? Amb el meu tarannà i el meu 
exercici del ministeri, enforteixo les 
seves llums o les seves ombres? Què 
puc fer perquè sigui veritablement 
evangelitzadora del nostre món? 

III. Una precisió sobre l'evangelit
zació: evangelització completa 

Contemplat aquest marc, no cal dir 
que és de la màxima urgència que la 
nostra Església evangelitzi la nostra 
societat. Aquesta humanitat nostra, de 
la qual formam part, a la qual estimam 
i de la qual som responsables, ne
cessita el missatge salvador de Jesús 
tal vegada més que mai en la seva 
història. 

La nostra Església i singularment 
nosaltres, els seus preveres, volem de 
bon de veres evangelitzar i ens esfor
çam tot quant podem, tot i acceptant 
que hem de millorar molt en molts 
d'aspectes. 

Sabem també que el missatge sal
vador de Jesús reté tota la seva força i 
la seva eficàcia. L'Esperit és el mateix 
que el de tota la història de la salvació. 

Què falla, doncs? Segurament la 
nostra manera d'evangelitzar i, tal ve-

gada, la nostra concepció de l'evange
lització. En aquest respecte, em sem
bla de la màxima importància recordar 
els quatre components de l'evange
lització, tal i com Jesús mateix la va 
realitzar: 

1. Anunci explícit que Jesucrist és 
el Fill de Déu i del seu Evangeli. Des 
del coneixement profund i l' experièn
cia viva i fresca de Jesús. Com Ell del 
Pare. Des d'aquella immersió en el 
misteri de Crist que hem vist que Joan 
Pau 11 ens demana als preveres per ser 
evangelitzadors i que ens exigeix 
abans de res esperit i pràctica de la 
contemplació i la pregària. Anunci 
que inclou la predicació de les prome
ses de Déu en Jesucrist, de l'amor de 
Déu i de l'amor als germans, de la re
cerca de Déu per la pregària i particu
larment per la comunió amb la seva 
Església, sobretot miljançant l'Euca
ristia i els Sagraments. (Cfr. EN 28). 

2. La denúncia de les situacions 
inhumanes que contradiuen el Regne. 
Amb la claredat i la pedagogia amb 
les quals Jesús ho va fer. Com també 
diu Evangelii Nuntiandi, «la predica
ció del misteri del mal i de la recerca 
activa del bé formen part de l'evange
lització» (28). 

3. El testimoni de vida coherent 
amb el que es proclama. Clar i intel'
ligible per a la gent. Imitant Jesús que 
va dur el seu testimoni personal fins a 
les últimes conseqüències. Permeteu
me una altra cita d'EN: «Per a l'Es
glésia el primer mitjà d'evangelitza
ció consisteix en un testimoni de vida 
autènticament cristiana, entregada a 
Déu en una comunió que res ha d'in-



terrompre i a la vegada consagrada 
igualment al proïsme amb un zel sen. 
se límits. L 'home contemporani escol· 
ta més de gust els qui donen testimoni 
que els qui ensenyen, o si escolta els 
qui ensenyen és perquè donen testi
moni» (41). 

4. El compromís transformador de 
les persones i de la societat. Amb el 
realisme, la proximitat, l'acompanya
ment i la pedagogia que Jesús ens en
senya pràcticament. L'EN diu també: 
«Evangelitzar significa per a l'Esglé
sia portar la Bona Noticià a tots els 
ambients de la humanitat i, amb el seu 
influx, renovar la mateixa humanitat. 
Però la veritat és que no hi ha huma
nitat nova si no hi ha, en primer lloc, 
homes nous, amb la novetat del bap
tisme. Lafinalitat de l'evangelització 
és, per tant, aquest canvi interior i, 
per resumir-ho en una paraula hau
ríem de dir que l'Església evangelitza 
quan, per la sola força divina del mis
satge que proc/ama, tracta de conver
tir al mateix temps la consciència 
personal i col, lectiva dels homes, 
l'activitat en la qual estan comprome
sos, la seva vida i els seus ambients 
concrets» (18) « ... es tracta d'abastar 
i transformar amb la força de l'Evan
geli els criteris de judici, els valors 
determinants, els punts d'interès, les 
línies de pensament, les fonts inspira
dores i els models de vida de la huma
nitat que contrasten amb la Paraula 
de Déu i el designi de salvació» (19). 

Pens que el component de l' evan
gelització més dèbil, en la nostra e
vangelització de preveres i en la de 
l'Església d'avui en general, és l'úl
tim. Per la inseguretat davant la societat 

de la qual parlava abans? Perquè 
aquesta és la dimensió més dificil de 
l'evangelització? Perquè insensible
ment ens hem deixat convèncer que 
l'Església s'ha d'arraconar a l'àmbit 
privat i al temple? Perquè no hem sa
but imaginar nous mitjans de presèn
cia i de contacte adequats a la societat 
contemporània? Per por a la crítica o 
a l'atac? Perquè ens compromet per
sonalment i vital? 

I no crec que hi hagi cap dubte que 
aquest component evangelitzador -la 
transformació de les persones i de Ja 
societat- és el que més necessita ara la 
nostra Església (els nostres laics, els 
nostres joves, els nostres catequistes ... ) 
i la nostra societat. 

IV. Els laics presents a les nostres 
Esglésies necessiten urgent
ment que els preveres els evan
gelitzem 

Nosaltres, els preveres, som cri
dats per Jesús a evangelitzar integral
ment, amb una evangelització com
pleta com acabam d'explicar, els laics 
que tenim més a prop. També per una 
qüestió de justícia. Els demanam molt, 
peró què els donam? Com els acom
panyam? Com ens comprometem amb 
ells i amb la seva transformació com a 
persones i com a creients? Com els 
anunciam Jesús i els transmetem la 
nostra experiència d'Ell? Com denun
ciam fraternalment i pedagògica el 
mal que hi descobrim? Quin exemple, 
viu i transparent, de vida els donam? 
Com compartim amb ells la passió 
per la transformació de la nostra 
societat? 61 
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No voldria ser impertinent. Són les 
mateixes preguntes que jo em faig 
personalment. I massa vegades tinc la 
impressió que utilitzam els laics no
més per mantenir en peu el tingladet 
que tenim muntat. Tal vegada a ells 
també els va bé així. Tranquil'litzen 
la consciència donant unes hores a 
l'Església, sense massa més preocu
pacIOns. 

Però, és el que Jesús vol? És el que 
la nostra Església i la nostra societat 
necessiten? És el que el clam constant 
del Papa per la nova evangelització 
ens demana avui als capellans? Res
pondre aquestes tres preguntes em 
sembla l'objectiu prioritari d'aquesta 
trobada 

V. Els laics ban de ser tan evange
litzadors com nosaltres, els pre
veres 

Pareix que no necessit provar-ho 
amb molts d'arguments teològics o 
del Magisteri. D'aquest tema se n'ha 
parlat ja en aquest mateix curset. No
més recordar una curta frase del Con
cili: «L'obra d'evangelització és un 
deure fonamental de tot el Poble de 
Déw> (AG 35). No obstant vull afegir 
alguna consideració més, en el marc 
d'aquesta trobada, 

1. Els laics, per evangelitzar, ne
cessiten esser evangelitzats. Conèixer, 
viure, experimentar Jesús. Discernir 
els modes com poden evangelitzar. 
Viure la passió salvadora i transfor
madora de Jesús. Evangelitzats ells, 
evangelitzaran els altres. Diu EN: «Fi
nalment, el que ha estat evangelitzat, 

evangelitza. Vet aquí la prova de la 
veritat, la pedra de toc de l'evange
lització: És impensable que un home 
hagi acollit la Paraula i s 'hagi en
tregat al Regne senSe convertir-se 
en algú que, a la seva vegada, dóna 
testimoni i anuncia». (24). 

2. El compromís evangelitzador 
individual és indefugible per a tot 
membre viu de l'Església. Però hi ha 
també un compromís evangelitzador 
col· lectiu, coHegial, comunitari. El té 
l'Església en el seu conjunt, el tenim 
el Bisbe i els preveres en el col'legi 
presbiteral i el tenen els laics com a 
col, lectiu, com a caNegi de laics. La 
veu dels laics està esmorteïda o tal 
vegada no existeix a les nostres comu
nitats parroquials i diocesanes. I la 
necessitam. L'Església la necessita, la 
societat la necessita. Perquè ells són 
els especialistes del món secular en 
totes aquelles qüestions en les quals la 
nostra societat s'allunya dels valors 
del Regne, com reconeix el Concili 
Vaticà 11 i tot el Magisteri posterior. 

3. L'evangelització laIcal és abso
lutament imprescindible i urgent per a 
la nostra societat. Individual i col'
lectiva. Només ells, sembraran eficaç
ment els criteris del Regne enmig de 
la nostra societat. Ells tenen aquesta 
missió específica en l'Església. Ells 
en saben, ells estan preparats cultural
ment i socialment. lla nostra societat, 
tan necessitada de la salvació de Jesús 
com dèiem al principi, els necessita 
desesperadament. Citaré unes parau
les d'un magnífic document de la 
Conferència Episcopal Espanyola, 
Los Cristianos laicos en la Iglesia y 
en el Mundo, que anomenam familiar-



ment el CLIM: «La tarea evangeliza
dora de la Iglesia se hara por los lai
cos o no se hara» (148). La veu de 
l'Església, poca i clericalitzada, ne
cessita urgentment la força de la pa
raula laïcal. 

VI. L'Acció Catòlica, un instrument 
providencial per a l'evangelit
zació dels laics i perquè els laics 
siguin evangelitzadors 

1. L'Acció Catòlica, fidel a les se
ves notes característiques, renovada i 
present a l'estructura diríem general i 
bàsica de les nostres esglésies (parrò
quies i diòcesis) com ha quedat expli
cat, ens ofereix el mitjà ideal per a 
l'evangelització dels nostres laics: 

- Els manté units en grups estables 
els quals tenen com a primer objectiu 
la seva pròpia evangelització, la seva 
formació. 

- Compten amb uns materials 
(campanyes) i un mètode de treball 
(revisió de vida), rícs i de provada efi
càcia, els quals asseguren una profun
dització progressiva en la comprensió 
i la praxi de la fe, superant així la de
pendència de la capacitat, la imagina
ció i els recursos -moltes de vegades 
tan limitats- de cada prevere i de cada 
grup. 

- Viuen inserits a la pròpia comu
nitat natural on troben el lloc de la 
celebració de la fe i del treball intra
eclesial. 

El procés evangelitzador que as
sumeixen contempla tots els quatre 

elements essencials a l'evangelització 
arn b un particular accent sobre el quart: 
la transformació de les persones i del 
món. 

S'enriqueixen constantment amb 
el contacte, l'intercanvi d'experièn
cies i l'estímul amb altres grups, els 
quals, en el marc de l'Església Dioce
sana i de les Esglésies més pròximes, 
comparteixen idèntics criteris eclesials i 
formatius, estil i mètode de treball. 

2. L'Acció Catòlica forma evange
litzadors competents i eficaços de la 
nostra societat. 

- Els criteris, l'estil i el mètode de 
l'A e, tenen com a distintiu caracterís
tic la preocupació per l'evangelització 
del món temporal, la nostra societat 
d'avui, tan necessitada de retrobar els 
criteris del Regne com vèiem al prin
cipi. El grup d'AC dóna als seus mili
tants suport, vivència evangèlica, 
criteris d'actuació evangelitzadora i 
transformadora, espai per a la revisió 
i la correcció de les actuacions, corat
ge, paciència i conbort en la lluita no 
gens fàcil per l'evangelització de la 
nostra societat. 

- El mètode de treball de l'AC per
met una anàlisi seriosa, continuada i 
concreta del món que els militants han 
d'evangelitzar: mitjançant els estudis 
especialitzats i fiables que el movi
ment proporciona i la traducció a cada 
realitat concreta a la qual obliga la re
visió de vida. 

- L'AC cohesiona el laïcat dioce
sà, li permet arribar a conclusions 
evangelitzadores compartides i fona- 63 



mentades en la realitat i en l'Evangeli 
i pronunciar-se significativament enmig 
de la nostra societat. L'AC farà sentir, 
fidelment interpretades i servides, la veu 
del laïcat creient als nostres conciuta
dans, enfortir i desc1ericalitzar la veu 
evangelitzadora de la nostra Església. 

- L'AC especialitzada té com a 
objectiu prioritari l'evangelització del 
medi en què viuen i es mouen els seus 
militants. Des de la passió per Jesu
crist i l'Església i el coneixement real 
del medi, els seus condicionaments i 
les seves necessitats. Malgrat que els 
medis especialitzats s'hagin reduït i 
difuminat a la nostra societat, encara 
en queden de ben específics i també, 
per cert, ben descristianitzats: la Uni
versitat, els intel'lectuals i determinat 
nivell de professionals lliures, impor
tants nuclis obrers, pobles miljans i 
petits on predomina la cultura rural, el 
món dels mitjans de comunicació ... 
L'AC especialitzada troba dimensió 
humana, espai celebratiu i compromís 
en les tasques intraeclesials al si de la 
comunitat parroquial i diocesana. 

- L'AC general es compromet en 
l'evangelització del medi natural de la 
pròpia comunitat, posant major aten
ció als allunyats, no creients o creients 
«de nom», que als creients que ja for
men part, més o manco activa, de la 
comunitat. Compartint la celebració i 
l'enfortiment de la comunitat amb tots 
els altres grups. 

3. Comprenc que dibuix el perfil 
utòpic de l'AC. El que hauria de ser. 
En gran part, està a les nostres mans, 
les dels preveres, que sigui d'aquesta 

64 manera. 

VII. L'estil del capellà evangelit
zador i acompanyant de laics 
evangelitzadors 

Acabam amb una pregunta ben 
concreta: Com exercir avui el nostre 
ministeri presbiteral d'evangelitza
dors dels laics pròxims a l'Església i, 
tal vegada, organitzats en l'Acció 
Catòlica? 

Naturalment, hem d'evangelitzar 
de mil maneres distintes. L'especifici
tat del nostre ministeri al servei de la 
comunitat de creients, la vocació per
sonal, les circumstàncies i les exigèn
cies del servei concret que l'Església 
ens té encomanat, ho concretaran. El 
nostre camp evangelitzador va des 
d'una presidència de l'Eucaristia, 
fresca, digna, inteHigible i engresca
dora a la participació dels feels i la 
millor homilia, fins als funerals, el ser
vei preferencial als pobres, el compro
mís amb accions evangelitzadores i 
transformadores de la societat, el mi
nisteri de la reconciliació, l'acompa
nyament i la formació de grups ben 
diversos, la catequesi, l'acompanya
ment en la fe persona a persona ... i 
tantes altres coses. 

Però, avui parlam del laïcat i de 
l'AC com un camp -al meu entendre 
privilegiat i de la màxima urgència
per a l'exercici del ministeri evange
litzador del capellà. 

La qüestió més important és l' ac
titud, el tarannà, l'estil amb els quals 
un prevere ha d'evangelitzar els laics 
i els ha d'acompanyar i motivar en la 
seva irrenunciable tasca d'evangelit
zadors. 



Recorreré una vegada més a l'e
xemple de Jesús, el nostre definitiu 
model d'evangelitzadors. 

En primer lloc a l'exemple de 
Jesús Bon Pastor. Diria que aquesta 
paràbola ens ofereix (ben especial
ment a nosaltres, preveres, cridats a 
ser bons pastors amb Ell) les claus per 
descobrir, principalment, el servei 
evangelitzador del prevere en un grup 
de seglars. 

Fixem-nos, en concret, en aquests 
quatre punts ben definits a l'evangeli 
de St. Joan (10,1-21): 

I. «El bon pastor coneix les seves 
ovelles i elles el coneixen a ell». Per
què el coneixement mutu sigui pro
fund, ple i coral, és imprescindible 
que el capellà formi part del grup. Ser 
un més del grup. Entre les tasques pas
torals de cada dia, privilegiar la par
ticipació als treballs dels grups de 
militants. Integrar-se de bon de ve
res en el grup. 

2.- «Camina al davant d'elles i 
elles el segueixen, perquè coneixen la 
seva veu». El capellà evangelitzador 
té una missió ben definida al si del 
grup: fer present la veu de Jesús. El 
secret per realitzar el nostre ministeri 
de pastors al servei de la comunitat 
radica en què, per la nostra mediació, 
Jesús sigui vertaderament el pastor. 
Ell és l'únic pastor del ramat. És Ell 
qui vertaderament evangelitza i em
penya evangelitzar. Nosaltres serem 
bons pastors en la mesura que el feim 
present a Ell i feim escoltar la seva 
veu. Llavors, els feels, que coneixen la 
seva veu per la força de l'Esperit que 

habita en ells, el segueixen, l'estimen, 
l'imiten i l'anuncien. 

3. «Jo don la vida per les ovelles». 
Tal vegada tots estaríem disposats a 
donar la vida materialment, en un cop, 
per Jesús. Però el que Ell ens demana 
és donar-la poc a poquet, en la proxi
mitat i l'entrega constant als militants, 
en el seguiment generós del grup dia 
rere dia. Aquest donar la vida cons
tantment i pacientment, mantenint-nos 
sempre disponibles, aprofitant totes 
les oportunitats d'acompanyament, és 
dur. Tots ho hem experimentat. Però 
és l'estil de Jesús i la constatació dià
ria què volem seguir-lo feelment. 

4. «Encara tinc altres ovelles que 
no són d'aquest ramat, i també les he 
de guian>. Mantenir i empènyer l'es
perit missioner i evangelitzador del 
grup és tasca pròpia i prioritària del 
prevere, si vol ser bon pastor. La pre
sència dolorosa dels qui no hi són i el 
compromís concret i eficaç de fer tot 
quant sigui possible perquè coneguin 
Jesús i el segueixin, ha de ser punt de 
referència constant en l'acompanya
ment dels nostres laics. 

I contemplem ara Jesús com a mo
del de capellans evangelitzadors en un 
passatge ben suggestiu de la seva 
vida: la trobada amb els deixebles 
d'Emaús (Lluc 24, 13-36). Podríem 
dir que és, especialment, el paradigma 
de com hem d'acompanyar els nostres 
militants persona a persona. Però tam
bé el grup. 

1. «Jesús se 'ls va acostar i es posà 
a caminar amb ells». Parteix de la rea
litat, s'acosta al moment concret de 65 
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la seva vida, a la seva situació de des
encís i de frustració, al punt del camí 
on es troben i comença a fer camí amb 
ells. Una de les dificultats pràctiques 
més freqüents per a la vida i la pervi
vència de ,'AC o de qualsevol altre 
grup militant, és el de la incorporació 
dels laics al grup. El que deim la ini
ciació. Vet aquí com procedir: acos
tant-nos a la realitat de cadascú, a la 
situació i les circumstàncies de cada 
persona siguin quines siguin. I fer 
camí amb elles amb totes les conse
qüències. Llavors vindrà la invitació a 
continuar el camí junts. Una actitud, 
per altra banda, a mantenir i aprofun
dir amb els qui ja formen part del grup 
en tot el procés d'acompanyament 
pastoral. 

2. «De què parlau entre vosaltres 
caminant?» Ells es van aturar amb un 
posat de decepció i un dels dos que es 
deia Cleofàs li respongué: «Tu ets 
l'únic foraster a Jerusalem que no 
saps el que hi ha passat aquests dies?» 
Els preguntà: «Què hi ha passat?» Li 
contestaren: «El cas de Jesús de Nat
zaret ... ». Per a l'evangelització de per
sones i de grups és imprescindible sa
ber què pensen, com veuen i viuen la 
realitat. Deixar parlar, estimular la 
verbalització i la clarificació de pensa
ments, sentiments, percepcions ... Mai 
el prevere evangelitzador ha de ser un 
predicador en el grup ni ha de polarit
zar la reunió. Mai l'acompanyament 
personal serà eficaç i evangelitzador si 
l'acompanyat no ha pogut mostrar-se 
tal com és, amb temps i amb llibertat. 
Bé coneixia Jesús el que havia passat! 
Però sabia que ells necessitaven dir
ho, aclarir-se, expressar-ho. Quant 
més nosaltres, tan acostumats a reco-

manar receptes prefabricades i genèri
ques! I, per això, tan inútils. 

3. «Llavors, començant pels lli
bres de Moisès i continuant pels de 
tots els profetes, els va explicar tots 
els passatges de les escriptures que es 
referien a ell». L'evangelització de 
persones i de grups és un treball llarg, 
és una inversió de futur, requereix pa
ciència i una bona pedagogia per ex
plicar tot el missatge de Jesús per 
parts i poc a poc, i fer-lo comprendre 
i viure. No es poden esperar fruits 
immediats ni a curt termini. L'evange
lització dels laics i la promoció dellaï
cat evangelitzador exigeix temps i 
paciència. Una virtut ben característi
ca dels pastors. 

4. «Mentrestant s'acostaven al po
ble on anaven i ell va fer com si seguís 
més enllà. Però, ells van insistir amb 
força dient-li: queda 't amb nosaltres, 
que es fa tard i el dia ja ha començat 
a declinar. l va entrar per quedar-se 
amb ells». La presència acompanyant 
del consiliari -el capellà evangelitza
dor- mai ha de ser imposada ni pos
sessiva. Jesús mostra clarament que 
està disposat a deixar els dos deixe
bles. Fa l'acompanyament mentre els 
acompanyats volen «deixar-se ser
vin>. Espera que li demostrin que en
cara el volen amb ells. Com que la 
llavor està ben sembrada sap que li 
mostraran el desig de la seva presèn
cia, però hagués passat de llarg si no li 
haguessin insistit. És un reconeixe
ment admirable de la llibertat plena de 
tots aquells als qui oferim l'evangelit
zació per qualsevol mediació, que mai 
pot mancar a l'Església. Així bo ha de 
fer també el capellà evangelitzador. 



Mai cap grup és meu, molt manco cap 
persona, mai som imprescindible, 
com tampoc el grup, el moviment, 
l'associació. Només Jesucrist és el 
Senyor i ell respecta escrupolosament 
la llibertat d'aquells als qui desitja 
acompanyar, com hem vist. Convé re
cordar-ho personalment i fer que les 
persones i els grups en tenguin cons
ciència. Delicadament i discreta. Com 
ho va fer Jesús. Però que la persona o 
el grup ho sàpiguen i ho experimentin 
sempre. 

5. «Quan s'hagué posat amb ells a 
taula, prengué el pa, digué la benedic
ció, el partí i els el donava. Llavors 
se 'ls obriren els ulls i el van reconèi
xer». En l'Església tot acaba i tot co
mença en l'Eucaristia. L'Eucaristia, 
els Sagraments, la celebració de la fe, 
són elements essencials per a la for
mació dels laics i per a la seva empen
ta evangelitzadora. Per això és tan 
important que els nostres grups mili
tants tenguin un lloc càlid per a l'Eu
caristia i la celebració de la fe. Per 
això és tan important que es trobin ar
relats a una comunitat amb bona salut 
celebrativa. Les nostres Parròquies 
han d'oferir un lloc privilegiat per a la 
celebració i l'Eucaristia dels laics mi
litants. I en aquest marc és realitza el 
caire primer i més específic del nostre 
ministeri presbiteral d'evangelitzadors. 
És precisament en la celebració de l'Eu
caristia on Jesús es mostra experien
cialment als creients. Enmig del Miste
ri -quan es celebra i es viu de veritat
se'ls obren els ulls i «el reconeixem>. 

6. « .. .però, ell desaparegué de da
vant ells». Jesús no va tenir inconve
nient a fer-se fisicament present per 

evangelitzar aquells dos deixebles. A 
la fi, però, la seva presència física i 
tangible desapareix. La situació nor
mal del creient és la de la fe, no la de 
l'evidència. Amb tot el que la fe com
porta de soledat, de dubtes, de sofri
ment i de lluita, però també d'afecció 
rotunda a la persona del Crist per da
munt escàndols, infidelitats i dificul
tats venguin d'on venguin i de con
fiança humil en Déu Pare que ens ha 
donat el seu Fill i ens donarà la força i 
l'ajuda que necessitam. Quelcom que 
el capellà evangelitzador ha de recor
dar constantment a tots els grups i les 
persones que acompanya. I fins i tot, 
quelcom que ens suggereix que la pre
sència fisica del mateix capellà no ha 
ser permanent ni excessiva. La verta
dera evangelització torna als evange
litzats adults i forts en la fe, autònoms 
i responsables per viure la fe personal
ment i per proclamar-la i testimoniar
Ia en llurs ambients. El capellà evan
gelitzador ha de ser autèntic amic de 
les persones i grups que acompanya. 
Mai una «lloca>' que induesqui depen
dències de la seva persona o qualque 
tipus d'incapacitat per a l'autonomia 
que correspon als fills de Déu. 

7. «¿No és veritat que el nostre cor 
s'inflamava dins nosaltres mentre ens 
parlava pel camí i ens obria el sentit 
de les escriptures?». L'escalfor humà 
i el que dóna l'Esperit són essencials 
perquè l'evangelització arreli. La sen
sibilitat i l'afecte, l'estimació demos
trada, l'alegria de descobrir junts el 
«sentit" de les escriptures i del missatge 
que salva la humanitat, el curar de
cepcions i recompondre les bones 
relacions en el grup, és una tasca prio
ritària del bon pastor evangelitzador. 67 



8. «Llavors mateix es van aixecar 
de taula i se 'n tornaren a Jerusalem. 
Allà van trobar reunits els Onze i els 
qui eren amb ells que els van dir: Real
ment el Senyor ha ressuscitat i s 'ha 
aparegut a Simó! També ells contaven 
el que havia passat pel camí i com 
l'havien reconegut quan partia el pm>. 
No es van fer por ni de la fosca de la 
nit ni del cansament del camí que ha
vien fet el mateix dia. No pogueren 
esperar. Necessitaven compartir l'ex
periència de Jesús i proclamar la seva 
resurrecció: és a dir, evangelitzar. El 
capellà evangelitzador mai ha de per
dre de vista que la seva tasca fona
mental és la d'ajudar a experimentar i 
aprofundir la trobada personal amb 
Jesús en totes les seves dimensions. Si 
ho fa així la seva tasca evangelitzado
ra serà plena i tindrà un admirable 
efecte multiplicador. Els laics evange
litzats seran vertaderament evangelit
zadors, tal i com necessita la nostra 
Església i la nostra societat d'avui. 

VIII. Tres advertències, per acabar 

Primera: En tot el que he dit, no 
vull ser gens dogmàtic. Ho oferesc a la 
vostra reflexió i la vostra discussió pel 
que pugui valer objectivament. Ho 
dic, això sí, amb el convenciment per
sonal ferm que així estan les coses i 
que pels camins que suggeresc podem 
donar resposta a les necessitats de 
l'Església i del món d'avui i a la crida 
del Sant Pare, especialment dirigida 
a nosaltres capellans, a la nova evan
gelització. 

Segona: El meu pronunciament 
68 decidit a favor de la mediació que és 

l'Acció Catòlica, no implica cap tipus 
d'exclusivisme. Conec, valor, estim i 
acompany tot quant puc, moltes d'al
tres mediacions evangelitzadores ben 
convençut no només de la seva legiti
mitat sinó també de la seva bondat. 
Amb totes elles l'Acció Catòlica s'ha 
d 'harmonitzar, coordinar i comple
mentar en la tasca comuna de revitalit
zar les nostres Esglésies i evangelitzar 
la nostra societat. Senzillament, pens 
que en aquest moment la mediació 
evangelitzadora de l'Acció Catòlica 
ve a omplir un buit a les nostres comu
nitats parroquial i diocesana que em 
sembla evident i per això em pareix 
providencial. Crec que les nostres Par
ròquies, les nostres diòcesis i els me
dis més descristianitzats de la nostra 
societat necessiten ara, just en aquest 
moment històric, aquesta mediació. 
Malgrat les dificultats que pugui pre
sentar la seva reimplantació. 

Tercera: Permeteu-me una apel'
lació personal a vosaltres, arnics i ger
mans preveres. Si creis que valia pena 
jugar la carta de l'Acció Catòlica en 
aquest moment de les nostres Esglé
sies, si voleu complir la conclusió del 
Concili Català que en fa referència 
(29) i que està a l'arrel d'aquestes jor
nades, hem de ser ben conscients que 
la nostra actitud, la nostra intervenció, 
el nostre treball-de Bisbes i Preveres
seran decisius. En una paraula: avui 
per avui, el que pugui passar d'aquest 
projecte pastoral de posar en peu una 
renovada Acció Catòlica, està, en gran 
part, a les nostres mans. Recordem les 
inquietants paraules amb què comen
ça el Decret Conciliar Optatam ¡otius 
sobre la formació sacerdotal: «Conei
xent perfectament el sant Concili que 



la desitjada renovació de tota l'Esglé
sia depèn en gran part del ministeri 
dels capellans ... » (OT I). Ho hem de 
tenir present, com a estímul per al nos
tre treball i com a recordatori de les 
nostres responsabilitats presbiterals 
davant Déu i l'Església. 

Déu ha volgut que Maria fos ne
cessària per al naixement, el creixe
ment i el compliment de la missió de 

l'Església. Ella és la Mare de l'Esglé
sia i l'animadora constant de la seva 
missió evangelitzadora. 

Demanem-li que, des de la seva 
proximitat tendra i eficaç, ens ajudi a 
convertir els nostres cors i a renovar 
tot quant calgui, en les nostres pers
pectives i en els nostres mètodes, per 
tal d'arribar a ser els capellans evan
gelitzadors que l'Església i la societat 
necessiten avui. 
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Capellans, laics i moviments 

RICARD M. CARLES, Cardenal.Arquebisbe de Barcelona. 

1. Introducció 

Tinc una gran alegria de trobar-me 
avui amb el meu presbiteri. Amb 
aquella porció del meu presbiteri que 
comparteix amb mi la responsabilitat 
directa de l'evangelització de la meva 
diòcesi, des del treball quotidià, el 
tracte i el ministeri amb les comunitats 
cristianes parroquials, els grups, els 
moviments ... És bonic compartir el 
treball de realitats diferents, però co
incidint en l'anar i el tornar a Déu, 
nosaltres i els laics. 

Per què ens trobem aquí? Perquè 
durant dos mil anys hi ha hagut gent 
que ha conegut Jesús, se l 'ha estimat i 
ha sentit necessitat de donar-lo a co
nèixer fins arribar a nosaltres. Moltes 
persones han parlat de Crist a la seva 
generació i ara ho volem fer nosaltres. 
Estem aquí perquè molts fills i filles 
de Déu cerquen la fidelitat. És molt 
important no distreure's de l'evan
gelització. 

Sempre diem que som pocs cape
llans. Avui em sembla que som tants! 
Dono gràcies a Déu que us ha mogut 
a venir a aquestes Jornades, deixant 
altres tasques i les preocupacions de 
cada dia per respondre a una crida 
d'aplegar-nos i revisar, repensar, reno
var el nostre ministeri amb els laics de 
la diòcesi, i per compartir la passíó 
que sentim per a l'evangelització en 
aquest acabament de mi¡'¡ennÍ. En 

realitat, no hem abandonat les nostres 
tasques perquè el que fem aquí és tam
bé tasca nostra, i molt important. Vo
lem servir millor (no caure en la ruti
na, tenir més idees l. Deixem uns dies 
el quefer diari! i ens dediquem més al 
què hem de fer i al què som. Volem 
conviure entre nosaltres i tractar temes 
que ens fan trencar la rutina de fer 
sempre el mateix, amb creativitat 
evangèlica. 

Estic alegre en constatar que tenim 
molts pastors que acompanyen un 
laïcat compromès en la construcció 
d'aquest món; laics compromesos i 
desitiosos de cavar la vinya, de sembrar 
en terra bona, de sembrar en sequeral, 
de fermentar la pasta, d'iHuminar les 
ciutats, d'anunciar intrèpidament, 
oportunament i inoportuna, la bona 
notícia de l'amor de Déu que ens fa 
tan feliços. Un làicat que té fam d'ali
mentar-se amb la vida de l'Esperit i 
de treballar en la comunitat eclesial, 
tot estenent l'anunci als qui encara no 
coneixen Déu o als qui han refredat 
els seus vincles amb el conjunt de la 
comunitat cristiana. 

Tinc alegria en veure que hi ha 
preveres que us comprometeu en això. 
I ho feu amb il'lusió i confiança. Grà
cies a Déu pels dons que ens fa, din
tre i en l'entorn, en Crist. Vosaltres 
compartiu amb el bisbe la gràcia sa
cramental. A molts de vosaltres us he 
ordenat jo. Que sapiguem discernir 



millor què ens convé més: per això 
hem vingut aquí. 
Cfr. ICor 1,4-9 i Fil. 1,3-11. 

2. Alguns trets de la sitnació actual: 
llums i ombres 

Del Vaticà 11 ençà s'han fet molts 
esforços a la nostra diòcesi per tal que 
l'Església respongués a la nova situa
ció que vivíem socialment i cultural
ment. Podem dir avui, amb tota sin
ceritat i humilitat, que els nostres 
esforços no han estat suficients ni 
potser, sempre, els més adients per a 
l'evangelització que desitjàvem com 
una nova ventada de l'Esperit. Tots, 
grans i joves, estem recollint el que 
d'altres han sembrat, i ells no van veu
re tot el fruit. A nosaltres també ens 
passarà el mateix. 

És clar que hi ha ombres: 
- A moltes persones senzilles no 

els ha arribat ni la bona notícia sal
vadora, ni una predicació que fos 
creïble i donés sentit a tanta manca 
de sentit ambiental i de refredament 
espiritual. 

- Moltes persones inteHigents i 
crítiques han optat per l'allunyament 
de l'Església i, més tard, per l'allunya
ment de la fe en Jesucrist. 

- La transmissió de la fe, de pares 
a fills, d'unes generacions a les altres, 
ha trobat dificultats, ha trobat manca 
de models en l'explicitació del nom 
de Déu i en la vivència de l'amor del 
Pare. 

- La pregària i la celebració dels 
sagraments ha estat més patrimoni 
dels qui buscaven conservar la seva fe 
en moments de tempesta, que no pas 

d'aquells que buscaven anunciar-la 
als quatre vents. 

- Les mediocritats de les nostres 
vides i les dificultats que trobàvem en 
les hostilitats al nostre voltant, de ve
gades han rebaixat el nivell d'exigèn
cia i de crida a la santedat. 

- Les desunions entre els sacer
dots, entre els laics, entre laics i sacer
dots, han ferit la comunitat i, de vega
des, han dispersat les ovelles. 

Malgrat tot, hi ha moltes llums: 
- Estem esperançats i mantenim 

fidelment el «Carítas Christi urget 
nos» (lI Cor. 5, 14). 

- Les coses canvien. Molts pensa
dors i sociòlegs de la religió no augu
ren pas temps de desastre per a la fe; 
més aviat al contrari. El segle XXI 
serà més espiritual, si ho treballem. La 
nostra fe esperançada està sabent 
llegir en els signes del nostre temps 
l'anunci d'una primavera de l'Esperit 
en la societat adormida pel que fa a la 
relació amb Déu que dóna vida. Hem 
de tenir esperança, per poder-ne donar 
raó. La gent intueix si nosaltres estem 
esperançats o no. 

- Quan es parla de desencís, no ho 
entenc. El que jo tinc és el que el nos
tre món necessita profundament, i en 
el fons ho vol. 

- També la nostra diòcesi té motius 
d'esperança. En dos articles de Mons. 
Carrera a Catalunya Cristiana ens ho 
indicava clarament: «Quelcom de nou 
està naixent ... No ho noteu?». Es refe
reix als moviments d'Acció Catòlica 
que estan agafant un nou impuls. 
Aquests moviments són una realitat 
que els bisbes (jo mateix, el bisbe 
Carrera i el bisbe de Mallorca que 
m'acompanya) tenim molt endins en 71 



els nostres cors. Ho hem viscut molt 
profundament quan portàvem parrò
quies. No he tingut mai vocació de 
«canguf», sinó de formador i evan
gelitzador. 

- Renovar-nos en la dimensió apos
tòlica de la nostra vida, és la resposta 
a aquell «L'amor de Crist ens apres
sm>. I aquí estem. Aplegats per a bus
car junts: 

Les humils concrecions, en el tre
ball apostòlic. 

Les metodologies que, renovades, 
ens faran anar més enllà en l'evange
lització. 

L'espiritualitat comuna, el que ens 
uneix, que ens alimentarà i sostindrà 
en aquest nou esforç renovat. És molt 
més el que ens uneix: fe, amor de Déu, 
el sagrament sacerdotal, l'amor a l'Es
glésia ... , i no ens hem de fixar tant 
en el que ens diferencia, perquè és 
petit i concret. 

- La nostra religió és d'encarna
ció. Si no ens encarnem no hi haurà 
comunió. Hem de saber com traduir
ho en el nostre treball. 

3. Indicacions, suggeriments, 
desitjos 

3.1. Parròquies i moviments 

Les parròquies i els moviments 
hem d'anar units. Ens necessitem i fe
cundem mútuament. Els accents no 
són excloents, sinó complementaris. 
La meva experiència em diu que una 
parròquia sense moviments és feble, i 
no evangelitza. Els militants de la JOC, 
en la meva parròquia, eren els únics 
que es preocupaven per com podien 

72 evangelitzar millor el poble. 

Jesús, a més de predicar a les mul
tituds, formava a un grupet, els dotze. 
Aquests van ser els grans testimonis 
de la seva vida, mort i resurrecció a tot 
el món. No tinguem por. Hem de fer 
com Jesús. 

Hem de superar possibles errades 
del passat i llençar-nos conjuntament 
en la proposta d'arribar a tots en el 
compromís de vida, en l'experiència 
de Déu i en la formació apropiada a 
cada moment de la vida i a cada situa
ció. No podem desconfiar els uns dels 
altres en el camp pastoral (les parrò
quies dels moviments i a l'inrevés), 
sinó lliurar la vida al màxim i amb ge
nerositat i anonimat. 

3.2. La totalitat del camp del 
Senyor 

En la tasca pastoral ens interessa, 
per sobre de tot, «el camp de ningú». 
M'heu sentit dir moltes vegades que 
em fa patir de vegades veure l 'hort 
ben cuidadet (per exemple, un grup 
ben alimentat espiritualment i tancat 
en si mateix), mentre la garriga que
da sola, sense ningú que en tingui 
cura. «Tots treballem per al mateix 
amo», diuen alguns. Però de què ens 
serveix si hi ha gent que es queda 
abandonada. Tota la garriga és nos
tra, de la nostra responsabilitat, dels 
capellans i dels laics associats en 
l'església diocesana. No és temps de 
dedicar-nos a encerclar els hortets. 
És temps de sortir a la garriga i de
manar que un sembri, que l'altre re
gui, que l'altre fumigui, que l'altre 
tregui pedres ... Tant de bo que dei
xéssim que només l'amo de la vinya 
fes la collita! 



3.3. La nova represa de l'Acció 
Catòlica 

Avui dia hi ha una nova represa de 
l'Acció Catòlica. Ho confirmen les 
directrius de la Conferència Episcopal 
Espanyola, del nostre Concili Provin
cial Tarraconense i del Pla de Priori
tats d'Apostolat Seglar de Barcelona. 
Aquest fet és una oportunitat que l'Es
perit Sant dóna a la nostra Església, 
que es durà a terme si ens ajudem a ti
rar-la endavant. Hem après moltes lli
çons pel camí aquests darrers anys i, si 
Déu vol, l'Acció Catòlica pot i ha de 
créixer més encara, a condició que no 
la deixem com una cosa d'uns quants 
aficionats, sinó que sigui quelcom de 
tota la diòcesi. 

L'Acció Catòlica és un instrument 
adequat per dedicar-se a tota la garri
ga, per anar tot l'enllà possible, per 
evangelitzar adequadament. 

L'Acció Catòlica és una forma de 
viure la fe i l'Església que lliga fe i 
vida; que vol veure a Déu present en 
el món. També nosaltres, preveres, 
hem de ser coherents. I ensenyar-ho a 
ser als laics. Com més anys de minis
teri tindreu, més agraïts estareu als 
seglars, i ells a vosaltres. Això ho vi
vim amb caritat pastoral, amb una 
unió entre acció i contemplació. 

Lafe viscuda del laic també és ca
ritat pastoral, semblant a la caritat 
pastoral sacerdotal. La raÓ d'aquesta 
semblança és que és una actitud cris
tiana, pròpia de tots els batejats. Si un 
seglar no creu a fons i no irradia, no és 
amor de Déu autèntic el que té. Hi ha 
un lligam molt fort entre interioritat i 

evangelització, entre viure i donar, 
entre ser i comunicar. Hi ha un lligam 
intens entre el que és substantiu i el 
que és adjectiu en la caritat pastoral. 
Caritat és substantiu i vol dir amor, 
estimació;pastoral és adjectiu, i t'en
via als germans. No podem separar de 
cap manera l'un de l'altre. 

3.4. Diferents espiritualitats 

Hem de reconèixer que en el Poble 
de Déu hi ha espiritualitats diferents, 
pròpies de grups, comunitats i movi
ments. Són dins de la fe catòlica i se'n 
fa un discerniment positiu, són caris
mes al servei de la comunitat, de tot el 
Poble de Déu. Siguem respectuosos i 
valorem aquests dons de la prodigali
tat de l'Esperit. Sant Pau quan parla 
dels membres no diu que s'han de 
suportar, sinó d'agrair. És a dir, no po
sem límits a l'Esperit Sant. Alegrem
nos si en un lloc l'Esperit suscita el 
que és millor. 

Recordem que els preveres estem 
cridats a ser universals en el nostre 
ministeri, a reunir la comunitat disper
sa, a no apagar la força de l'Esperit. 
Capellans diocesans i religiosos units, 
com ara i aquí en aquests dies, en un 
presbiteri que viu i treballa en comunió. 

3.5. Confirmar lafe dels laics 

Com a preveres confirmem els 
laics en la seva missió evangelitzado
ra que van rebre en el baptisme. No 
solament els hem de formar, sinó tam
bé obrir-los als altres. S'ha insistit 
molt, i efectivament és un tema fona
mental, en el fet que qui no estima el 
seu germà no estima Déu. Està molt 73 



clar en la carta de Joan, capítol 4. Però 
moltes vegades s 'ha oblidat el que diu 
tot seguit a 5,2. Després d'afirmar 
moltes vegades i de diverses formes 
que coneixem que estimem Déu en el 
fet que estimem els germans, diu que 
coneixem que estimem els fills de Déu 
quan estimem Déu i complim els seus 
manaments. És a dir, és un cercle que 
es tanca. 

Llavors, si Déu ens ha estimat pri
mer, si Déu és així, de la mateixa ma
nera jo em realitzo si sóc un do. I no 
em realitzo si no sóc un do om' esfor
ço en ésser un do per als altres. Per 
això es pot dir que Jesús «és una inte
rioritat que s'expressa lliurant-se». 
És una definició de Jesucrist molt 
bona. També la vida del cristià, com la 
de Jesús, és un retorn al Pare des del 
despullament pels germans. És així 
com centro la vida en el Déu que ha 
centrat la vida en els homes. De fet, 
només salvem de la nostra vida el que 
hem lliurat als altres, i el que volem 
reservar per a nosaltres, ho fem malbé. 
Per això, si un grup de seglars dema
nen l'ajut i el seguiment del capellà 
(que li demana un temps i una dedica
ció) i no surten a evangelitzar, xuc/en 
injustament al prevere. 

Una confirmació del que acabem 
de dir la trobem en els quatre mo
ments del diàleg de Jesús amb Pere 
(Lluc 22, 31-32): 

- "Simó, Simó, mira que Satanàs 
us ha reclamat per garbellar-vos com 
el blaI». La imatge del garbell que 
separa el blat de la palla serveix per a 
indicar la duresa de la prova que hau-

74 ran de sofrir Pere i els altres deixebles. 

- «Jo, però, he pregat per tu per
què no defalleixi la teva fe». Jesús es
tarà sempre al costat de Pere, no el 
deixarà mai. 

- «l tu, un cop convertit». És a dir, 
un cop s'ha penedit, s'ha arrelat en 
l'essencial, s 'ha convertit de veritat 
a Déu. 

- «Confirma els teus germans». 
No hi ha conversió, vida interior, sen
se donació als altres. Cal tomar a do
nar la vida cada dia pels altres. 

Aquest és l'itinerari apostòlic 
que Jesús marca a Pere. Prenem-ne 
exemple. 

Els laics estan allà on nosaltres no 
hi podem arribar. Ells assumeixen les 
tasques d'administradors d'aquest 
món. I nosaltres, com a servidors, ens 
posem a confirmar-los en la seva fe, 
en la seva esperança, en el seu amor. 
Un amor que arriba fins a canviar 
l'actual estat de coses que margina i 
empobreix tanta gent 

Jesús no solament ha mort, sinó 
que segueix morint. Jesús treballa i 
continua treballant. Nosaltres no ens 
podem aturar. Una cosa és dir no puc 
i una altra és dir no es pot. La primera 
ajuda a confiar en el Senyor, la segona, 
desanima. No podem dir que és el ma
teix: seria perdre l'esperança del tot. 

Nosaltres, capellans, apleguem-los 
en Església perquè reconeguin la crida 
de Déu a treballar en la diàspora dels 
seus ambients. Deixem que ens arribin 
les seves dificultats, els seus problemes. 
Escoltem. Acompanyem. Animem. 
Anem a buscar l'ovella que s'ha fet mal. 
Coneguem cadascú pel seu nom. 



Que les nostres vides parlin de 
l'amor misericordiós que hem après 
de Déu i que ens esforcem en ser 
pares, a l'estil de Déu Pare. El pri
mer i indispensable pas, doble pas, 
és aquest: 

- confirmar-los en què són esti
mats de Déu, i 

- confirmar-los en què poden esti
mar-lo. 

Els preveres són e ls transmissors 
d'aquestes dues línies fonamentals. 
Així es posen les bases de l'evangelit
zació. I sentiran la necessitat de fer-ho 
arribar als altres. 

No us deixeu dir mestres, perquè 
un de sol és el nostre Mestre: Jesucrist. 
Del paper de precursors, de senyala
dors de Jesucrist, de senyaladors de 
l'Anyell de Déu, ningú no ens pot 
fer fora. 

3.6. Amor a Crist i amor mutu 

Acompanyeu-vos els uns als al
tres, entre vosaltres, preveres. No us 
feriu ni entreu en competència estèril. 
No us deixeu orfes d'amor. Ens neces
sitem tots. Us necessito. Que les zones 
pastorals de la nostra diòcesi siguin 
espais que apleguin, en l'única casa 
de tots. 

Tinguem cura de la casa comuna. 
No ens deixem separar de l'amor del 
Crist (Rom. 8, 35-39). Ni per la tri
bulació, ni pel desànim, ni per les 
relacions, ni per l'angoixa, ni pel fu
tur, ni pel present... «Res no ens po
drà separar de l'amor de Déu que 
s 'ha manifestat en Jesucrist, Senyor 
nostre». 

4. Reflexions sobre el nostre pla de 
prioritats per a l'apostolat seglar 
en relació als capellans, laics i 
moviments 

Fa uns mesos vaig donar la meva 
aprovació al Pla de Prioritats a fi de 
promoure a tota la diòcesi l'Apostolat 
Seglar i en especial I 'Acció Catòlica. 
Tot ell té plena vigència. Ara només 
voldria subratllar alguns punts sobre els 
seus criteris de fons, que trobem en el 
seu número l, a fi de remarcar algunes 
de les meves reflexions anteriors. 

4.1. Doble constatació (Doc. Prior., 
n. 1.1.) 

El nostre treball pastoral ha de te
nir molt en compte una doble consta
tació. D'una banda, que la nostra so
cietat està descristianitzada. Més que 
ateïsme, el que hi ha és paganisme. 
Han tret Déu i les estructures de fe (li
túrgies. expressions, pregàries) i hi 
han co¡'¡ocat altres déus més atractius. 
Molta gent, realment, no té un buit, 
sinó que està plena d'altres déus pe
tits. Ja no «necessitem). 

De tota manera, hi ha una obertura 
nova al transcendent. Tots en tenim 
experiència. Molts busquen Déu per 
la via directa, amb molta més radica
litat. Fa pocs anys no era així. 

S 'ha de demanar una identitat 
cristiana visible. Això val per a cada 
cristià i per al laïcat associat. 

4.2. El treball amb el laïcat (Doc. 
Prior., n. 1.2) 

El prevere ha de ser factor de co
munió. Ha de treballar a fi què cada 75 



vegada més laics s'acostin al' ideal 
que descriu l'Evangeli i els documents 
del magisteri de l'Església: uns laics 
I) amb identitat cristiana i eclesial; 2) 
evangelitzadors; 3) capaços de ser 
factors de comunió. 

4.3. La tasca (Doc. Prior., n. 1.3) 

El camí per arribar a aquest ideal 
és un procés, a voltes llarg i costós. No 
fem, però, massa llarg el temps de la 
preevangelització; podríem perdre 
temps de salvació. Sempre que pu
guem, evangelitzem d'entrada. 

4.4. Aspectes a destacar en el procés 
. de formació (Doc. Prior., n. 1.5) 

Cal provocar processos educatius 
que facin de la fe quelcom pròxim, 
vivencial. És el millor i l'únic que es 
pot testimoniar. 

S. Subratllat a alguns punts sobre 
l'espiritualitat 

5.1. Com lliga l'espiritualitat amb 
l'evangelització 

Punt inicial: la vida és un do. Qual
sevol aspecte de la vida desemboca en 
un do de Déu. No té sentit separar 
vida i espiritualitat. 

La meva vida és un bé social. M'ha 
estat donada pel bé dels altres (i de mi 
mateix). No em puc quedar aquest 
regal només per a mi. Obrir-me, do
nar-me: aleshores estic fent el que 
Déu vol de mi. Així em realitzo jo, 
com Jesús, que es realitza i es reve-

7ó la donant-se. 

Jo no puc centrar la meva vida en 
Déu i no en els altres. 

5.2. Trets dominants de l'experiència 
de Déu, avui 

Punt de partença: la conversió. En 
l'evangelització, cada conversió és 
per a una nova missió. La nostra i la 
dels altres. 

Necessitat de la comunió eclesial 
per tenir una veritable experiència de 
Déu, arrelada en l'oració, el testimoni 
i el servei. Les tres coses. No solament 
per donar bon exemple. 

Gust per la Paraula de Déu. 

No solament ens hem de preguntar 
per la relació Església-món, sinó tam
bé per la relació Déu-home. Es tracta 
de ser segons Déu, que precedeix la 
decisió que s'ha d'assumir. Cal tenir 
confiança absoluta que l'acció de Déu 
és prèvia a la de l' home. D'antuvi, 
som convocats per Déu. 

L'experiència de Déu és absoluta
ment necessària per a l' evangelitza
ció. Una experiència de Déu pròpia. 
Enamorar-se. Personalment. Això sí 
que convenç. 

6. Final 

Hem vingut a renovar-nos. Convi
do a repetir aquestes Jornades altres 
anys. Ho recomana el nostre Concili. 

Maria està al nostre costat, com ho 
estava al costat dels Apòstols. Els pri
mers deixebles creieren en Jesús per 
primer cop gràcies de Maria, aCanà. 
L'espiritualitat de Maria no està sepa
rada de l'obertura al proïsme. 



Il. TAULA RODONA 

Què demanem els laics i laiques i els 
Moviments als capellans 

El paper del capellà com a consiliari en 
el Moviment de Professionals Catòlics 
de Barcelona 
ANNA JOlONCH, presidenta del Moviment de Professionals Catòlics de Barcelona 

La Bíblia de casa es veu vella i 
usada. Sempre hi trobo algun punt que 
em porta el record d'una Pasqua, d'un 
vespre al pis del carrer Aragó, o el 
d'una amiga coreana. No puc comptar 
el nombre de consiliaris que han obert 
la vella Bíblia de casa per pregar junts. 
M'agrada aquell gest de consiliari que 
-enmig de la intensitat de vida d'una 
conversa de sobretaula- busca arn b 
avidesa en la Bíblia aquell salm que 
ens parlarà d'allò mateix que portem 
al cor. Quantes vegades, llegint l' e
vangeli em recordo d'allò que ens 
deia un dia el Francesc en una sorti
da de grup, o de la xerrada del Ma
nel un Divendres Sant al Miracle, o 
també de l'Eucaristia que feia el 
Vicenç per la mort del pare d'una es
timada amiga. 

N'he conegut força de capellans 
consiliaris, amb estils ben diferents, 
primer durant els anys d'universitària 
al MUEC, ara en el si del Moviment 
de Professionals. El que ara us diré no 
és res més que un plegat d'intuïcions 

que em venen al cap i que són fruit 
d'aquests anys d'experiència i de vida 
fent moviment. 

Vull començar dient que cal dife
renciar -en relació al que us deia fa un 
moment- la tasca del consiliari en un 
moviment de joves, del que acompa
nya a un moviment d'adults (tot i que 
el nostre és un moviment força jove, 
on els més grans ara tenen quaranta 
anys). El consiliari, en el nostre Movi
ment, no té el paper de l'adult que veu 
créixer i que actua des de la seva res
ponsabilitat educativa envers els més 
joves. En el meu grup, el consiliari 
només te un parell d'anys més que 
nosaltres, i ben segur que això el fa 

. sentir diferent de quan es troba amb 
els seus grups del MUEC. En un Mo
viment com el nostre, els consiliaris 
no són els encarregats de fer la trans
missió de la memòria històrica del 
moviment perquè, en principi, tots ens 
quedem. Vivim un altra etapa de la 
vida que els estudiants. D'entrada 
tenim menys temps i les dificultats 77 
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d'agenda per trobar-nos han canviat 
molt els darrers anys, quan s 'han de 
compaginar: els horaris de feina, les 
cangurs, els cursos de formació per
manent, la reunió d'una associació de 
pares d'alumnes ... Tenim necessitat, 
enmig de la bogeria de les presses, 
dels canvis de context (sortint de l'ofi
cina anar corrents a buscar els nens 
per anar al pediatra, per deixar-los amb 
l'àvia i anar a una reunió de la feina, i 
sortint passar pel súper ... J, d'aturar
nos. El grup és aquell espai privile
giat per trobar-nos amb nosaltres ma
teixos, per renovar les opcions de vida 
que ens han fet i que ens van fent el 
que ara som. 

Els consiliaris tenen un paper molt 
important en l'acompanyament dels 
processos de fe de les persones, del 
grup com a tal i del moviment, Poso 
èmfasi en els tres punts perquè no 
sempre es així. És cert que tenim molt 
bons consiliaris de grup, però també 
ho és el fet que necessitem molt dels 
consiliaris que són presents i es com
prometen en l'acompanyament de la 
vida del moviment. Consiliaris que 
ens ajudin en el discerniment de la 
nostra missió com a col, lectiu d'Es
glésia diocesana que vol ser present 
en el nostre món. Que ens orientin en 
la lectura creient de la realitat en la 
qual ens veiem immersos com a pro
fessionals, en els conflictes i les con
tradiccions que vivim: al servei de qui 
posem el poder que ens dóna tenir un 
càrrec de confiança polític, o el de di
rector d'un centre mèdic, o el de cap 
d'estudis de l'institut? quines reper
cussions té en la vida dels altres la 
nostra manera de viure la professió? 
quines són les injustícies o les negli-

gències professionals que veiem dia a 
dia i que estem cridats a denunciar? en 
què ens comprometem com a profes
sionals cristians? al servei de qui, la 
nostra vida? 

La vida del grup i del Moviment 
ens ajuda en la difícil tasca de la ne
cessària, constant i personal reinter
pretació de la nostra fe. No tenim, 
avui, models estables del que signifi
ca ser cristià, ens anem construint en 
el dia a dia una identitat cristiana res
ponent als reptes que ens porta l'edu
cació dels fills i la vida de família, la 
professió, el compromís social... Vi
vim des de formes diferents el nostre 
arrelament eclesial i l'expressió de la 
nostra vida de fe. Som responsables 
del que anem dibuixant com a possi
bles formes de viure i de celebrar la fe 
en família, en el si d'una comunitat i 
en moviment. 

Necessitem del consiliari perquè 
ens acompanyi en aquest camí de re
cerca espiritual. Ara més que mai, 
perquè som davant el repte de trobar 
una espiritualitat que ens permeti uni
ficar i articular el sentit i la unitat de 
la nostra experiència. 

El més significatiu del que ens 
uneix com a Moviment és aquesta vo
luntat de crear el lligam que uneix la 
nostra vida amb la nostra fe. I això vol 
dir descobrir i trobar les paraules, el 
llenguatge per expressar la dimensió 
quotidiana de l'experiència de Déu. 
Com a laics que estem cridats a ser 
presents en el món també significa 
fer-ho en les coses de cada dia, allà on 
són la gent, compartint els mateixos 
mals de cap i preocupacions. Volem 



celebrar en comunitat de fe el que vi
vim i el que som. 

Si la feina, els fills, els compromi
sos que tenim cadascú a nivell cívic i 
social... tot això ens ocupa la major 
part del temps, com ho hem de fer per 
fer-ne una lectura creient? com donar 
sentit? no quedar-nos en la superficia
litat de les coses? en la punta de l'ice
berg del que pot ser una profunda 
experiència espiritual? com superar 
dualismes entre l'acció i la contempla
ció? Com posar Jesús al bell mig, al 
centre, cada dia? Aquelles paraules de 
Sl. Pau a les quals tots aspirem: <<ja no 
soc jo qui viu sinó el Crist que viu en 
mi», què volen dir? Per què crec de 
debò, com deia un consiliari estimat, 
que tots estem cridats a la santedat, i la 
santedat deu ser això que diu sant Pau. 

Penso en Marta i Maria. El consi
liari de grup ens ha d'ajudar perquè 
sovint som massa inquiets, vivim 
preocupats per atendre i servir i ens 
perdem la millor part, la de Maria: 
l'escolta amorosa de la Paraula de 
Jesucrist. N'estem assedegats d'aques
ta escolta que ens ha d'ajudar en el 
discerniment diari, en la crida que 
se'ns fa a descobrir, celebrar i estimar 
la presència i l'obra de Déu, l'acció de 
l'Esperit en les nostres vides. No fa 
massa dies un consiliari em deia, par
lant de la formació dels cristians del 
moviment, que tots estem cridats a ser 
místics. 

A partir de la descoberta de l'acció 
de Déu en les nostres vides en podrem 
ser testimonis. Aquest ser testimonis 
és el que en diem l'actuar de les nos
tres revisions de vida, que no és altra 

cosa que l'evangelització, tasca co
muna de consiliaris i laics que cami
nem en moviment, fent Església. Per 
poder evangelitzar, però, hem d'aco-
11 ir la paraula. En això ens pot ser un 
bon guia el consiliari. L'evangelitza
ció dóna sentit al nostre ser de movi
ment. Per evangelitzar però, primer de 
tot hem de ser Església, i participar de 
la vida de sagraments. Església inseri
da en el món i en la història. En què es 
tradueix ser testimoni per a nosaltres? 
En el treball de donar sentit profund a 
l'activitat quotidiana dels homes i les 
dones, en el fet d'estimar la dignitat 
de cada persona humana amb la que 
ens trobem perquè en ella hi trobem el 
Crist. En la lenta i abnegada tasca de 
treballar pel Regne de Déu, fent mes 
humana i humanitzadora la nostra so
cietat, el nostre món. 

Algunes concrecions i pistes: 
eines i prioritats necessàries per 
al consiliari 

- Tenir temps i disponibilitat de 
cor. Temps per escoltar, per pregar, 
per viure el Moviment (trobades, as
semblees, per celebrar una Eucaris
tia ... ). Fins ara ser consiliari de Movi
ment per un capellà de la diòcesi de 
Barcelona ha estat una qüestió d'op
ció personal. He vist consiliaris dels 
que s'estimen el moviment passar per 
moments dificils pel fet de viure amb 
intensitat la vocació sacerdotal d' a
companyament dels nostres movi
ments d'Església. Molts d'ells es pas
sen la vida dient que no a d'altres 
prioritats que els posen al davant, o 
sinó, viuen el conflicte intern i la difi
cultat real de fer deu mil coses alhora, 79 
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sense poder acompanyar espiritual
ment els grups i les persones com 
voldrien. 

El consiliari ha de saber esperar, 
no prendre massa iniciatives però es
tar molt alerta de quin és el moment 
per a un grup o una persona, respectar 
els ritmes de cadascú i tenir molta pa
ciència esperançada. Entendre que els 
processos i la manera com el Senyor 
actua en nosaltres no sempre corres
ponen a allò que voldríem. 

- Mantenir sempre la unitat del 
grup, ser fidel, no ser mai el primer 
a abandonar el vaixell quan hi ha un 
naufragi. .. mantenir també la unitat 
del Moviment. El consiliari ha de vet
llar per la unitat com a representació 
de l'Església diocesana en el grup i en 
el si del Moviment. Això és un tresor 
que he après d'algun consiliari i que 
he vist malversar per d'altres. 

- Som un Moviment de laics; com 
a tal, el consiliari ha d'acompanyar els 
dirigents en la seva tasca, fer costat, 
amb el dificil equilibri que suposa as
sessorar, ajudar a veure clar, fer de 
consultor, sense agafar ni el protago
nisme, ni el poder de les decisions a 
prendre ... És molt important que els 
consiliaris no caiguin en batalletes in
ternes, ni promoguin conflictes en el 
si del Moviment. Conflictes que so
vint reprodueixen batalles eclesials i 
interessos a nivell de diòcesi. Això fa 
que perdem confiança en el consiliari, 
i que s 'hagi de recórrer, per ser neutral, 
a parlar amb un i un altre. La repro-

ducció dels conflictes diocesans en el 
si del moviment ens enverinen, és de 
les coses que ens poden fer més mal, i 
que han fet mal en la història dels 
moviments d'Església. 

La falta de distància en els con
flictes, per part del consiliari, de ve
gades tradueix l'absència d'un espai 
propi del consiliari per revisar la vida. 
Això no vol dir que, essent un movi
ment d'adults, el consiliari no pugui 
tenir la llibertat personal en certs mo
ments per mostrar la seva feblesa o les 
dificultats amb les quals es troba per 
acomplir la seva tasca. La sinceritat és 
un valor molt gran en el consiliari i 
sempre ens el farà estimat. 

- Avui, és un repte a entomar el 
poder compartir a nivell de consiliaris 
les seves angoixes, dificultats, mo
ments durs d'un acompanyament per
sonal o de grup. Per fer de consiliari 
de moviment s'ha de viure aquesta di
mensió d'acompanyament espiritual 
mutu entre consiliaris. Potser hi ha 
massa respecte entre consiliaris i poc 
qüestionament dels diferents estils i 
maneres de fer. Els consiliaris han de 
sumar esforços i compartir més la 
seva experiència. El col, lectiu de con
siliaris es veu sempre enriquit pel 
reconeixement de la diversitat dels 
seus carismes. La formació de consi
liaris es pot fer en la mesura en que 
es comparteixi i es reflexioni con
juntament sobre les dificultats i la 
joia d'acompanyar un grup, o el fet 
quotidià del seguiment espiritual de 
processos. 



Què demanem als nostres consiliaris, 
als nostres preveres, com a 
acompanyants? 
MARIBEL pou, militant del Moviment Cristià de Pobles i Comarques. 

Introducció 

Com si fos una entrevista caic en el 
tòpic de dir «m'alegra que em faci 
aquesta pregunta». 

Essencialment, perquè tenia, te
níem el meu grup i jo, un deute de 
reconeixement i d'agraïment públic 
del que ha representat i representa per 
a nosaltres el nostre consiliari. 

També per confessar que des de fa 
molts anys el nostre grup de revisió no 
compta directament amb la presencia 
del consiliari. No podem dir que ens 
és igual, però sí que hem assumit 
aquesta realitat amb facilitat perquè 
creiem fermament que se'ns havia tre
ballat en aquest sentit. Tant és així que 
fins i tot hem crescut en nombre, de tal 
manera que avui d'aquell primer grup 
en som dos amb molts anys ja d'histò
ria, i un que s'inicia ara, més jove. 
amb la presència d'una parella de nos
altres com a consiliària i animadora. 

No comptem amb la presència 
quotidiana però la seva influència 
ens ha deixat la necessitat vital de 
mantenir-nos en aquesta manera de 
viure i de contrastar la fe. Quan és una 
data assenyalada, un fet especial en la 
vida d'algú dels grups, el nostre antic 

consiliari i amic fidel i incondicional 
està present -si pot, que no sempre és 
així- per pregar i compartir el pa. 
Això, però, té lloc un o dos cops a 
l'any. La sintonia malgrat tot es pro
fundíssima. 

A partir d'aquesta presentació, puc 
parlar ja a nivell d'experiència plena
ment personal sobre el que la figura 
i, sobretot, la presència del consilia
ri ha representat en la vida del meu 
grup i, essencialment, en la meva 
vida en la descoberta del sentit ecIe
sial, de la formació i de la militància 
cristianes. 

1. L'experiència viscuda 

Quan ens vam aplegar a l'entorn 
d'una taula com a grup, fa ja més de 
vint anys, ens movia el desig d'anar 
més a fons en la fe, de llegir la vida i 
confrontar-la amb els altres. 

A partir d'aquí, ens vam aplegar 
unes deu persones d'edat, procedèn
cia i realitat diversa que havíem coin
cidit en una catequesi d'adults. Hi ha
via dos preveres (un diocesà i l'altre 
d'orde religiosa). Dues coses van ma
nifestar-se: les tendències de cadascú 
i l'amistat transcendida per la fe. 81 
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Va passar un cert temps. Ens anà
vem movent sense necessitat manifes
ta d'un projecte que no fos el troba
ment i la confidència personal, amb 
l'esforç de contemplar-la amb els ulls 
de l'evangeli de Jesucrist. 

Canvis personals, camins diversos, 
ens van separar d'alguns. Els preveres 
van ser destinats a altres llocs i el pe
tit reducte que en quedava semblava 
viscut més des del desig de ser i de fer 
que des de la realitat esdevinguda. Tot 
i així, buscàvem i vam trobar una pos
sibilitat que mirava cap a una manera 
de fer església amb la qual coinci
díem: oberta al món i en el món. 

Vam proposar-nos de formar part 
d'un moviment que era naixent. Com 
que sabíem que no coneixíem prou la 
dinàmica, vam buscar també un consi
liari, una persona de la qual ens sen
tíem a prop i que ens atreia per la seva 
fidelitat a l'evangeli. Havíem treballat 
amb ella temps abans, en la catequesi 
d'adults, i havíem continuat veient
nos de tant en tant. La seva incondi
cionalitat al moviment larcal, malgrat 
tots els entrebancs de temps i de dis
tàncies, el va fer acceptar de seguida. 
Amb ell i amb el moviment vam se
guir durant dos o tres anys. 

Poc a poc vam anar-nos adonant 
que el nostre tarannà i les nostres cir
cumstàncies tenien necessitat d'un 
moviment més proper al nostre medi 
que el que havíem escollit. Vam apren
dre a fer revisió de vida, a ser-nos exi
gents, a no caure en el parany del co
foisme ni de la tertúlia mística, vam 
treballar amb mètode. Va anar-nos 
treballant com a homes i dones res-

ponsables en la contemplació de la 
Paraula i en el compromís i l'evange
lització del nostre entorn, va incidir 
insistentment en la nostra correspon
sabilitat dins de l'església. Jo crec que 
ens va anar mirant un a un, com feia 
Jesús, i ens va estimar. l, així, podia 
ser estricte, exigent. 

Aquest és, sens dubte, el tret essen
cial del bon educador més enllà de les 
pobreses de cadascú: mirar i estimar. 

Em sembla que, en uns més aviat 
que en altres, va anar fent néixer la 
necessitat de ser profunds i a la vega
da actius. 

No tot eren flors i violes: les dis
cussions i a vegades la seva insubor
nable fortalesa ens estrenyia tan fort 
que hi havia qui rebotava. Però érem 
recuperats per l'afecte, per la fidelitat 
incondicional al grup i a les persones. 
Jo crec que érem i som pro fondament 
estimats. I això, mou muntanyes. 

I sabem molt bé que sovint ell pas
sava per moments ben dificultosos en 
l'exercici del seu ministeri sacerdotal... 
Mica en mica el grup també se sentia 
un petit puntal seu: compartia la seva 
experiència militant, el sofriment de l'a
pòstol, se 'nsfeia un més sense ser-ho. 

Aquesta crec que es la sintonia es
sencial del bon pedagog. Jesucrist la 
va aplicar des del mateix dia de la seva 
encarnació, naixent al ras, fent cua per 
batejar-se, menjant i bevent amb tota 
mena de gent. Un més sense ser-ho. 

No acabàvem de trobar-nos prou 
en el moviment on ens havíem incor-



porat. Vam deixar-lo i durant un temps, 
un o dos anys, vam seguir revisant la 
vida, una mica allunyats de les nostres 
parròquies per divergències a vegades 
doloroses. El consiliari no podia ser 
tan sovint amb nosaltres a causa de 
distància fisica i temps material. Era 
com si haguéssim perdut una mica el 
foc i ens anéssim movent, encara, grà
cies a les brases. Quan ens retrobàvem 
amb ell no parava d'insistir-nos en la 
urgència de trobar un camí acompa
nyat dins del laïcat, dins de l'església. 

Una insistència aferrissada, aprofi
tant qualsevol moment i ocasió però 
sempre sense forçar-nos. Finalment, 
en vam veure la plena necessitat, vam 
entrar a formar part del MCPC. 

Ell ens va acompanyar de tant en 
tant, però cada cop era més esporàdi
ca la seva presència. Nosaltres vam 
anar creixent, crec que en tot: co
neixement, consciència ... i en nom
bre. Vam poder-nos apropar de nou a 
les nostres parròquies perquè ens sa
bíem fent camí en l'església, amb la 
nostra diversitat, i també amb la nos
tra comprensió cap a d'altres. Més to
lerants però mes exigents amb nos
altres mateixos i, també, amb el que 
anàvem copsant com l'essencial dins 
de la comunitat de l'església. 

Ara el consiliari ja no podia venir 
mai, només a alguna celebració. Ca
dascú va anar trobant el seu camí de 
compromís dins i fora de l'església: 
en el moviment, en els serveis d'aten
ció i d'evangelització de la comunitat, 
en el món del treball ... Érem ja dos 
grups: ens havíem dividit perquè s'ha
vien anat incorporant altres persones. 

L'empremta del nostre consiliari -per
què sempre ho serà- ens ha marcat 
fins al moll de la fe, de la celebració i 
de la pregària del testimoni. Cada 
grup funciona ben diferent: dos estils. 
Gairebé dos mètodes de RdY, però un 
sol camí: el del contrast entre la vida i 
l'evangeli, el de la urgència de ser tes
timonis, el de la fidelitat al Déu i als 
homes -malgrat totes les nostres po
breses-, en el marc d'un moviment on 
ens sentim església, que camina alegre 
i sofrent al costat de totes les altres 
maneres de ser església. El consiliari 
no hi és, la seva paraula directa a vega
des ens cal, però sabem que hem de 
recercar nosaltres en nosaltres i en l' e
vangeli. Amb ell hem après a ser autò
noms i exigents amb nosaltres mateixos. 

Aquesta es l'altra sintonia del bon 
pedagog: quan arriba el moment no 
esdevenir imprescindible, saber i po
der desaparèixer perquè els altres 
puguin créixer. També Jesucrist la va 
aplicar: ens va fer avisar que no esti
guéssim mirant el cel. Les dependèn
cies són enganyoses, sovint esdevenen 
fruit del sentimentalisme, de l'eufòria, 
de l'infantilisme dels deixebles o del 
mateix educador. 

2. Perfil d'un consiliari 

El consiliari, com a apòstol del Crist 
hauria de: 

1. Mirar el grup i cadascun dels 
seus membres, estimar-los tal com 
són i ser-los fidel en Jesucrist. 

2. Renunciar al fet que les perso
nes esdevinguin com ell és i pensa: 83 



respectar els diversos moments i pro
cessos i enfortir-los. 

3. Esdevenir un més del grup sen
se ser-ho. 

4. Tenir consciència de formar part 
d'un moviment laic, eclesial i evange
litzador, molt més ampli que el petil 
grup que té al davant, amb tot el que 
això comporta. 

5. Ser constant en el mètode de tre
bal/ i en la seva exigència. 

6. Enfortir en la pregària i cele
brar l'Eucaristia en algun moment 
propici amb el grup, exemple d'esglé
sia domèstica que contempla, agraiC 

da, el do de Déu en el/a mateixa. 

7. Afavorir l'autonomia i la madu
resa, empenyent cap a la formació, el 
creixement i el testimoni compromès. 

D'això, per mi, se'n diu fer-se ser
vidor, que és senzillament el que som 
cridats a ser tots els cristians i les 
cristianes enmig del món, ja sigui 
eclesial o secular. 

Quins capellans necessiten els joves 
universitaris 
EULÀLIA MAS, directora del Centre Cristià dels Universitaris. Barcelona. 

Dues prèvies: 

I. No parlo com a experta en tant 
que estudiosa o teòrica del tema. Tot 
el que dic, respon a l'experiència. Ho 
he après en l'exercici de la meva res
ponsabilitat pastoral. 

2. Us parlo de laics joves. No par
lo d'adults. I a més, d'uns joves que 
no s'incorporen a un moviment de 
militància. Són universitaris i joves 
que senten curiositat i tenen interes
sos variats per qüestions diverses 
(teatre, muntanya, conferències, vo
luntariat social, etc.) i estan dispo-

84 sats a aprendre a treballar en equip 

per dur a terme l'organització d'ac
tivitats i serveis. 

En principi, molts d'ells tenen la 
qüestió de la fe posada en parèntesis. 
l, encara més, la institució eclesial. 

A) Quina mena de treball reque
reix aquest jove tipus? 

I. Una presència creïble, en tant 
que l'adult és humà, abans que cristià 
i, evidentment, abans que capellà. 

2. Una presència creïble en tant 
que és ininterrompuda, permanent, 
intensa a èpoques determinades, dis-



creta en altres moments. Un referent 
adult, absolutament gratuït, sincer, 
amb entranyes. 

3. Una presència creïble en tant 
que exerceix l'autoritat, no hi renun
cia ni en dimiteix. Algú a qui, d'altra 
banda, no l'escandalitzen ni l' impa
cienten processos lents, reculades, i 
fins i tot distanciaments o naufragis 
dels joves a qui atén. 

4. Algú capaç d'arremangar-se i 
posar tota la carn a la graella quan la 
situació ho requereix. 

5. El jove reclama adults, homes 
de carn i ossos, als quals res humà els 
sigui aliè. Adults apassionats. Apas
sionats per la vida i pel bé. Que li fa
cin de mirall. 

6. El jove necessita adults que al
hora que l'acompanyin, l'eduquin i hi 
col, laborin. 

B) Què no necessita aquest joves 
tipus 

No necessita, evidentment, gent 
que se li avanci amb consignes incom
prensibles per a ell, o que es precipi
tin a donar nom a allò que li passa, o 
que li potinegi la consciència. Vol es
calf i humanitat. Però també un gran 
respecte. 

Finalment, i per acabar, el jove de 
què us parlo necessita adults capaços 
de relatar-li el Misteri. Que li sàpi
guen parlar de l'evangeli i donar-li la 
Bona Noticia que la seva pròpia histò
ria personal és història de salvació. 

Què demanem els Moviments als 
consiliaris? 
FRANCESC VIEDMA, militant de la JOc. 

Per començar, ja que en parlar del 
laic dins de l'Església se sol partir de 
la definició negativa del tipus «aquell 
que no és capellà, religiosa ... » voldria 
establir una definició negativa del 
consiliari als moviments: «consiliari 
és aquell adult que no és un militant». 
Això no és per fer la guitza, sinó que 
amb això intento assenyalar un aspecte 
molt important: el protagonisme en el 
moviment és dels joves; així, la seva 
missió és ajudar que es formin militants. 

Per tant, podríem dir que la de
finició positiva seria la de dir que és 
«aquell que acompanya el procés de 
militància dels joves del moviment». 
En els reglaments d'ordre intern de la 
JOC es defineix el/la consiliari/ària 
com «aquell adult que. home/dona de 
fe, per la seva experiència i coneixe
ments, acompanya tot el procés edu
catiu en la JOC». 

Per entendre aquesta definició ens 85 
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hauríem d'aclarir sobre quin procés 
educatiu vol assolir la JOC; és allò 
que volem dir quan parlem de militàn
cia. Així podríem dir que entenem la 
militància com: 

a) Un procés en què, al llarg del 
temps, el moviment ens serveix com a 
escola de formació, i ens fa plantejar 
poc a poc els diversos aspectes de la 
nostra vida. 

b) Una formació de la persona, en 
la qual ens sentim responsables del 
que succeeix al nostre voltant, s'arri
ba a ser protagonista i lliures en la 
nostra vida, és a dir, on el més impor
tant ha de ser sempre la persona. 

e) Un cristià compromès en la cons
trucció del Regne de Déu, que apro
fundeix en els valors de l'Evangeli i 
creix en la nostra fe. 

Així, després de veure quin tipus 
de persona volem arribar a ser, quin és 
el paper propi del consiliari? Em sem
bla molt complex, però jo el sintetitza
ria en tres aspectes: 

a) El primer seria l'acompanya
ment. És un acompanyament com a 
company de viatge en un procés d'ac
ció-persona en el món, i en un procés 
cristià-Ésglésia. En els moviments el 
gran mitjà que tenim, sense oblidar la 
relació personal, és la revisió de vida 
i l'acció, on des de la nostra pròpia 
experiència volem descobrir el lligam 
entre fe i vida. És per tant primordial 
que el consiliari se senti pròxim a la 
realitat que viuen els joves, entenent 
que el projecte del Regne de Déu pas
sa per l'alliberament dels joves del 

món obrer i de totes aquelles persones 
que viuen oprimides. 

b) El segon seria creure i estimar el 
moviment. Tenir clar el sentit i les op
cions del moviment, així com una re
lació d'estimació amb les persones 
que el formen. És un punt molt impor
tant, i que pot ser al mateix temps pe
rillós, ja que pot degenerar en una re
lació de dependència. També és força 
important que hi hagi un equip de con
siliaris que treballi conjuntament, en
riquint-se en el seu servei. 

e) El tercer seria com a figura ecle
sial. S 'ha de tenir clar que molts mili
tants comencen en el moviment molt 
allunyats de l'Església (per què?). Per 
aquests, el consiliari ha d'assumir una 
tasca dual: fer de pont entre l'Església 
i els joves, i alhora assumir el protago
nisme dels militants, com a laics en 
l'Església. En aquest sentit, és força 
interessant que el consiliari no assu
meixi un paper neutre, sinó que té el 
paper de plantejar interrogants i reptes 
al moviment. Aquí sí que trobem el 
sentit de fons del consiliari: sentir-se 
enviat en connexió amb el ministeri dels 
apòstols, com a evangelitzadors en el 
món obrer, juvenil, infantil, rural... 

Així, què podem demanar concre
tament als consiliaris? És una pregunta 
interessant, i que confio que contesta
rem entre tots els membres de la taula 
rodona. Crec que, especialment, a més 
de tot el que s'ha dit abans, assenyala
ria algunes qüestions que em semblen 
molt importants en aquest moment: 

a) Que ajudi a potenciar el treball 
en el medi. Molt sovint, hi ha una con-



frontació entre parròquia-diòcesi i els 
moviments; s'estableix una relació re
cíproca, en què manca una comunica
ció i un sentit de complementarietat. 

b) Que tingui cura de la formació 
continuada dels militants. És molt im
portant tenir en compte quin és el mo
ment en què es troba el militant, per 
tal de poder aportar elements necessa
ris per al seu creixement. 

c) Que entri en la dinàmica de la 
revisió de vida i del grup, on cadascú 
té el seu paper, on hi ha un responsable 
d'equip, d'economia, el consiliari... 
És molt important que el consiliari 
estigui atent per ajudar que els mili
tants assumeixin la seva tasca. 

d) És molt positiu que el consiliari 
faci revisió de vida en un grup d'a
dults. Per una raó molt senzilla, només 
des del seu qüestionament personal el 
consiliari tindrà elements per fer revi
sió de vida amb els joves. 

e) L'element més important i alho
ra el més difícil d'assolir, és el testi
moni de compromís dels consiliaris: 
mitjançant la coherència i la sinceritat 
com a persona i la participació activa 
en la nostra societat. 

Per acabar, cal ressaltar aquest úl
tim aspecte, i pensar en el consiliari 
ordenat com una persona coherent 
amb el món en què vivim, en estima
ció sincera amb les persones amb les 
que conviu. 

Voldria acabar amb una definició 
d'un capellà del Pradó, Antonio Bra
vo, que parla de quins han d'ésser els 
objectius de la pedagogia de la JOC; 
però crec que pot respondre a tots els 
moviments. Ell ho expressa de la ma
nera següent: «La pedagogia de la 
JOC ha de tener tres objetivos muy 
claros: formar personas adultas, per
mitirles una integracion responsable 
y crítica en la sociedad, conducirlos a 
una vida de fe madura y eclesiab!. 
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" . Hem viscut per salvar-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 felicitem a totes elles per l'energia amb 

la que divulguen la nostra llengua. 

••••• GRUP ENHER, PATROCINADOR DE LA MOSTRA 
DE REV!STES EN CATALÀ I .. Grup 

~ enher 



III. CONCLUSIONS DE LES JORNADES 

I. L'Evangelització és el centre i la 
base del ministeri presbiteral. 

2. L'Església local és el marc teo
lògic que dóna sentit a l'Acció Catò
lica. 

3. Cal crear les condicions a fi que 
hi pugui haver Acció Catòlica. Per 
exemple: 

- Formar noves generacions d'e
vangelitzadors (seminaristes, 
preveres joves, laics). 

- Centrar tota l'Església local en la 
missió. No tenir només una pas
toral de manteniment. 

- Aprofundir en la mística de la 
comunió i de la complementa
rietat. 

4. L'Acció Catòlica forma part de 
l'estructura bàsica de l'Església local, 
i, per tant, de les parròquies. L'Acció 
Catòlica s'ha d'entendre com els laics 
diocesans organitzats. La diòcesi ne
cessita aquests laics. No s'exclou pas 
l'existència d'altres moviments o or
ganitzacions laïcals. 

5. La parròquia i l'Acció Catòlica 
es fecunden mútuament. La primera 
és una comunitat bàsica. La segona 
aporta una punta evangelitzadora. 

6. El prevere s'enriqueix personal
ment en els moviments i fa que pugui 
exercir millor el seu ministeri en la 

parròquia. I a l'inrevés: des de l'acció 
parroquial el prevere complementa la 
seva tasca en els moviments. 

7. Convé establir una jerarquia de 
valors en el treball pastoral dels preve
res. Cal tenir unes prioritats. No tot és 
igualment urgent. 

8. Tant la Conferència Episcopal 
Espanyola com el Concili Provincial 
Tarraconense parlen d'una única Ac
ció Catòlica amb dues modalitats. Les 
dues modalitats mai haurien d'entrar 
en competència, perquè es comple
menten i l'una ha de potenciar l'altra. 
Cal enfortir al màxim el que tenim 
(l'Especialitzada) i poc a poc anar 
creant la General -amb els noms de 
Moviment Cristià de Joves (MCJ) i 
Moviment Cristià d'Adults (MCA)-, 
a fi de potenciar l'acció evangelitza
dora (aquest és el criteri fonamental). 

9. Els laics necessiten el ministeri 
presbiteral. L'experiència ens diu que 
com més protagonisme agafen els 
laics més necessiten els preveres (en 
allò que és propi del seu ministeri). 

10. Una Acció Catòlica viscuda en 
profunditat crearà vocacions presbi
terals i religioses. Amb dues condi
cions: que formi gent madura huma
nament i cristianament, i que ajudi a 
trobar les diverses vocacions basades 
en la disponibilitat i la santedat. 

L'equip de Delegats 
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IV. íNDEX-RESUM 
INTRODUCCIÓ. ANTONI MATABOSCH 

I. LES INTERVENCIONS 

1. Teologia del laïcat. JOSEP M. ROVIRA BELLOSO 

I. A tall d'introducció 

Il. El laic. Una persona batejada dedicada als afers temporals 
I. La santedat de tots els membres de l'Església 
2. El centre de les nostres preocupacions: les persones 
3. Descripció positiva dels laics 

a) El laic cristià és una persona batejada 
b) És un membre de l'únic cos de Crist 

4. La condició secular 
5. La importància del Baptisme 

a) El Baptisme com a vida consagrada a Déu 
b) El Baptisme com a participació en l'Ofici sacerdotal, 

profètic i reial de Crist 

III. La vocació 
I. El laic és cridat per Déu 
2. Necessitat d'aquesta vocació 
3. L'espiritualitat pròpia dels laics és la síntesi entre fe i vida 

- Àmbits 
- Aprenentatge 

IV. El laïcat en ['Església de comunió 
1. Ministeris, carismes i oficis ben complementats 
2. El laïcat i les comunitats cristianes 
3. El rostre laïcal de l'Església 

V. Ellalcat en ['Església de missió 
I. L'Església local, subjecte primari 
2. El Consell Pastoral i la Parròquia 
3. Participació d'associacions, grups, comunitats i moviments en 

la missió de l'Església. Criteris pràctics 
a) Renovació de la comunitat· 
b) Testimoniatge 
c) Anunci explícit de Crist 
d) Adhesió del cor 
e) Entrada a la comunitat 
f) Acolliment dels signes sacramentals 
g) Activitats apostòliques 91 
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VI. Objectius dellal'cat en comunió i en missió 
I. En general: els laics acullen la iniciativa de Déu que cerca l'home. 
2. En concret: els laics manifesten, amb el testimoni i l'ètica, la 

iniciativa de Déu en els principals camins de l'home 

2. Els moviments laïcals. TICA FONT GREGORI 

I. El laic a la societat 
I. Context econòmic 
2. Context polític 
3. Context cultural 

IL El laic a l'Església 
I. Sentit de pertinença a l'Església 
2. Laic organitzat 

III, La dimensió secular. Característica de tota l'Església 

IV. Desafiaments 
l. Formació i preparació de laics 
2. Impuls de l'apostolat associat 
3. Dicotomia pastoral territorial - pastoral d'ambient 

3, La Acción Católica, una propuesta evangelizadora de futuro, 
RAFAELSERRANO 

Introducción 

L La Acción Católica en los documentos de la Iglesia 
I. Una constante histórica 

- Las primeras asociaciones de AC 
- El Vaticano II 
- El Sínodo de los Laicos 
-El CLlM 
- El Concilio Tarraconense 
- Otros documento s 

2. Razones de esta insistencia 
- Teológicas 
- Canónicas 
- Pastorales 

lI, La Acción Católica, en su nueva configuración, respuesta 
adecuada a las necesidades actuales de la Iglesia 

1. Quiere responder a necesidades reales de la Iglesia 
- Formación de un laicado adulto en la fe, para realizar la 

misión en una sociedad secularizada. 



- Vertebración del Apostolado Seglar no organizado que 
surge de la labor parroquial y no siente la vocación de 
integrarse en ningún movimiento de carisma particular. 

- Ponerse al servicio de la Diócesis, como ellugar genuino 
y propio de la AC, revitalizar la pastoral diocesana y 
ayudar a las parroquias para que tengan una proyección 
misionera. 

- Impulsar una presencia cristiana y militante en los consi

derados ambientes frontera y alejados de la Iglesia. 

2. Oportunidad del proyecto 
- Reconstrucción interna de los movimientos de AC. 
- Nueva sensibilidad eclesial hacia la AC 
- Contexto eclesial favorable a la misión. 

III. Actualidad y novedad de la Acción Católica 
1. Un proyecto evangelizador 
2. Una estructura organizativa federal 
3. Reestructuración actualizada de los Movimientos 

IV. Puesta en marcha y consolidación de la Acción Cató/ica en las 
diócesis 

V. Conclusión: 
- La AC es una oferta evangelizadora 
- Clima pastoral adecuado 
- Opción en las parroquias por una pastoral misionera 

4. Fundamentos teológicos y ecJesiológicos de la Acción Católica. 
Planteamiento pastoral. ANTONIO CARTAGENA 

1. Introducción 

lI. La Iglesia local en la eclesiología de la Comunión 
2.1. La Iglesia esta fundada en la Trinidad 
2.2. La Iglesia esta fundada en la eucaristia 
2.3. La Iglesia esta cimentada en el hombre 
2.4. Primacia de la Iglesia local 

III. Corolarios eclesiológicos 

IV. La misión, dimensión esencial y constitutiva de la Iglesia y de la 
comunión eclesial 

4.1. Toda la iglesia local es enviada 
4.2. Toda la iglesia local anuncia todo el evangelio 
4.3. Toda la iglesia local anuncia todo el evangelio a todos los 

hombres 93 



V. Misión dellaicada 

Participación activa 
Competencia secular 
Corresponsabilidad 
Formación 

VI. Existencia dellaico cristiana 

VII. Ser y misión de la Acción Católica 

7.1. La Acción Católica antes del Concilio 
7.2. El magisterio y la Acción Cató !ica 
7.3. Las cuatro notas de la Acción Católica 
7.4. La AC en la Iglesia-misterio 
7.5. La AC impulsa la vocación a la santidad 
7.6. La AC da prioridad a la coherencia entre la fe y la vida 
7.7. La Acción Cató !ica y la comunión eclesial 

VIII. Aplicaciones pastorales 

8.1. La AC y la 19lesia particular 
8.2. La Acción Católica es un ministerio laical 
8.3. La Acción Católica y la evangelización 

IX Complementariedad entre parroquias y movimientos 

9.1. Necesidad de colaboración mutua 
9.2. Aportaciones de la parroquia 
93. Aportaciones de los movimientos 

5. Capellans i evangelització. TEODOR ÚBEDA 

I. Marc de principis i lfmits de la meva reflexió 

Il. Alguns trets del marc en què se situa {"evangelització de l'Església 
en el nostre moment històric 

I. La societat 
2. L'Església 

III. Una precisió sobre {"evangelització: evangelització completa 

I. Anunci 
2. Denúncia del pecat 
3. Testimoni de vida 
4. Compromís transformador 

IV. Els laics necessiten ser evangelitzats 

94 V. Els laics han de ser evangelitzadors 



VI. L'Acció Catòlica i l'evangelització 

I. Evangelitzar els laics més pròxims 
2. Formant laics evangelitzadors 

VII. L'estil del capellà evangelitzador i acompanyant de laics 
evangelitzadors 

I. El Bon Pastor 
2. Emaús 

VIII. Tres advertències, per acabar 

6. Capellans, laics i moviments. RICARD M. CARLES 

1. Introducció 

2. Alguns trets de la situació actual: llums i ombres 

3. Indicacions, suggeriments, desitjos 

3.1. Parròquies i moviments 
3.2. La totalitat del camp del Senyor 
3.3. La nova represa de l'Acció Catòlica 
3.4. Diferents espiritualitats 
3.5. Confirmar la fe dels laics 
3.6. Amor a Crist i amor mutu 
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GRÀCIES, MONS. JAUME CAMPRODON 


El Centre d'Estudis Pastorals de les diòcesis catalanes (CEP), 
institució editora de Quaderns de Pastoral, 


vol agrair profundament el pas 
per la presidència d'aquesta institució 


del senyor bisbe de Girona, Mons. Jaume Camprodon, 
el qual substituí Mons. Torrella, 


per decisió de la Conferència Tarraconense. 
Ara, amb la designació del senyor arquebisbe de Tarragona, 
Mons. Lluís Martínez Sistach, com a nou president del CEP, 


el bisbe Jaume ha volgut acomiadar-se 
amb aquest escrit. 


No baixeu la guàrdia 
JAUME CAMPRODON, bisbe de Girona. 


La volada ha estat curta. En co
mençar el curs 1996-97 m'asseia a la 
presidència del CEP; ara s'acaba i us 
dic «adéu-siau!». Estava previst des 
del primer dia que quan fos nomenat 
un nou arquebisbe per Tarragona, 
aquest assumiria la presidència del 
Centre, com ja és costum. 


Anys endarrere havia format part 
del Consell de Direcció del CEP com 
a delegat de la diòcesi de Vic. Ara, 
després d' haver participat en algunes 
reunions, m'he convençut del bé que 
està fent, des de la seva seu i a altres 
indrets, i de la necessitat que els bis
bats de Catalunya comptin amb una 
plataforma comuna per a reflexionar 
sobre la pastoral a casa nostra. Les 
comarques del Principat presenten 


una gran varietat de situacions~ possi
bilitats i costums; tanmateix, els mit
jans de comunicació les van configu
rant en una mateixa manera de pensar. 
Serà diferent la forma de viure a la 
ciutat o als pobles, a muntanya o a 
marina; però, per bé o per mal, es va 
assimilant una mateixa manera de 
concebre la vida. 


Tot i l'autonomia que el dret i so
bretot la teologia donen a les esglé
sies diocesanes, que de cap manera no 
es pot obviar, el poble a qui s'adreça 
la Bona Notícia té una consciència 
d'unitat que no tenia en èpoques pas
sades. El Concili Provincial Tarraco
nense ho ha reconegut i en la resolu
ció 144 diu: «La mobilitat humana 
exigeix que a partir del que està esta- 3 
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blert en cada diòcesi, s'arribi a uns 
criteris pastorals comuns a totes elles», 
No parla ni de línies ni de pràctiques 
sinó de criteris. I això demana estudi, 
reflexió, experiència, diàleg, temps i 
continuïtat. 


En aquest treball, tant els pastora
listes com els pastors han de tenir com 
a punta de llança les paraules de Jesús 
en iniciar la seva predicació: «Con
vertiu-vos i creieu en la bona nova» 
(Mc. 1 ,15); una punta de llança que 
haurà de travessar capes ambientals, 
culturals i d'interessos creats fins a 
arribar a fer diana. I sempre en el con
text d'un missatge de pau: «Quan en
treu en una casa, digueu primer: pau 
en aquesta casa» (Llc.1O,5). I encara 
cal tenir clar que el poble de Déu no és 
un poble massificat; el constitueixen 
les persones que acullen personalment 


el do de la fe. I això, a la pràctica, de
mana experiència, estudi, perseveran
ça i pregària. 


Acabo transcrivint un text del de
cretAd gentes, del Vaticà 11, que ara 
i aquí ens ve com l'anell al dit: ((El 
futur missioner (el pastor ha de ser 
abans de tot missioner) ha d'ésser 
preparat per a una obra tan excelsa 
amb una especial formació espiritual 
i moral. Car ha d'estar preparat per 
prendre iniciatives, ha de ser constant 
per portar l'obra a terme i perseve
rant en les dificultats, suportant amb 
esperit pacient i fort la solitud, el can
sament i el treball eixorc. Es posarà 
en contacte amb la gent amb mentali
tat oberta i el cap clar (...); de mane
ra que, imi/antla comunitat apostòli
ca, sigui amb els fidels un sol cor i 
una sola ànima» (25). 







'-ntarJrernúmero de Quaderns de Pastoral 
161-1), amb data de setembre 


Lc2I!'2~r1le!n~,ualny, oferí una recopilació de les 
ponències i intervencions de les Jornades 
sobre el ministeri dels capellans amb el 
laïcat: missió, teologia, espiritualitat i 
mètodes, celebrades a Arenys de Mar. 


Ara, en aquest Quaderns de Pastoral 
(núm. 161-2) volem, d'alguna manera, 
complementar el tema, amb una sèrie 
d'aportacions teòriques i d'experiències 
sobre aquesta parcel.la de la pastoral 
que podríem anomenar pastoral no territorial 
i que aborda bàsicament el treball 
amb laics i laiques en l'àmbit 
dels Moviments, sense adscripció a 
un àmbit territorial concret. 


Bonaventura Pelegrí parla dels Moviments 
especialitzats, avui; i Antoni Babra analitza 
La importància de les notes de l'Acció 
Catòlica per al Magisteri i la pastoral. 


Antoni Deu/ofeu, per la seva part, fa una 
Lectura de la secularització des de la 
inquietud pastoral. Perquè ha de ser 
avui en el món de la secularització 
on han de desenvolupar-se 
els Moviments d'Acció Catòlica. 


Seguint el tema, i endinsant-nos en realitzacions 
concretes actuals, aportem una breu radiografia 5 
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de sis Moviments de diferent tarannà: 
El Moviment de joves cristians del bisbat de 
Tortosa, El Moviment de joves cristians d'Urgell, 
La renovació carismàtica, El camí 
neocatecumenal, Comunió i alliberament, 
i La Comunitat de Sant Egidi. 


Finalment, l'exemplar que tens a les mans 
vol fer esment de sis persones estimades 
que ens han deixat en els darrers mesos: 
Mn. Ramon Sala, Mn. Joan Bonet i Baltà, el pare 
Miquel Estradé, Mn. Emili Montal i Mn. Pere Ribot. 
Tots ells resten vius en el nostre record. Tres 
d'ells s6n expressament evocats i els altres tres 
ho seran en propers números. 


La crònica de tots els bisbats -i aquesta vegada 
sí que hem aconseguit que hi siguin tots
conclou un número que, com sempre, 
hem intentat que sigui de l'interès dels lectors 
i les lectores. 







Moviments especialitzats, avui 
BONAVENTURA PELEGRí, delegot de Postora I d'adults. lleida. 


Em demanen que escrigui sobre la 
vigència dels moviments especialit
zats (ME) en el moment actual. Tema 
força important donats els enormes 
canvis que la nostra societat i la nos
tra Església han experimentat, si les 
comparem amb les dels anys 50 i 60 
en què la JOC, la JEC, la JARC, el 
MIJAC, la GOAC, l'ACO, el Movi
ment Cristià de Pobles i Comarques, 
visqueren moments pletòrics de vida, 
en nombre d'adherents, en mitjans in
fraestructurals, en contingut, en vo
luntat transformadora de la realitat, 
tant social com eclesial. Llur eficàcia 
era palesa. Encara que no tothom els 
valorava de la mateixa manera i àdhuc 
no eren pocs els qui no creien en ab
solut en llur validesa, no calia ser molt 
agut per reconèixer que eren media
cions valuoses per a viure i testimo
niar la fe individualment i col'lectiva 
i per viure-la i testimoniar-la d'acord 
amb allò que el Concili Vaticà 11 digué 
en els seus grans documents, concre
tament en Lumen Gentium, Dei Ver
bum, Gaudium et Spes i Apostolicam 
Actuositatem. 


Els qui havíem viscut aquesta ex
periència pastoral els anys anteriors a 
la convocatòria del Concili i en els de 


la seva preparació i realització està
vem convençuts que els grans eixos 
sobre els quals es recolzaven la teolo
gia, l'eclesiologia i l'espiritualitat dels 
ME eren plenament afirmats pels Pa
res Conciliars. Però, precisament, tres 
o quatre anys després de la cloenda 
del Concili, els moviments caigueren 
en una profunda crisi, i no solament 
en la nostra Església catalana i espa
nyola. A mi em tocà viure la crisi en 
diversos punts molt llunyans dels nos
tres, tant geogràficament com contex
tualment, sociopolíticament i eclesial
ment i, encara que per raons diferents, 
no crec exagerar en afirmar que la cri
si fou universal. Decresqué ràpida
ment el nombre de militants, es perdé 
la claredat en distingir, sense separar 
ni confondre, la fe de la ideologia i del 
compromís transformador, anaren 
minvant els recursos financers i els 
mitjans estructurals i metodològics ... ; 
cada vegada eren menys els sacerdots 
disposats a esmerçar llurs forces 
acompanyant els moviments i, a la 
vegada, es feia més dificil trobar nous 
capellans que volguessin involucrar-se 
en aquesta tasca o, simplement, goses
sin fer-ho; augmentaren les sospites, i 
consegüentment les dificultats de tota 
mena. Simultàniament, naixien, o sim- 7 
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plement eren afirmats per les altes ins
tàncies de l'Església Catòlica, altres 
moviments amb el títol genèric de 
Nous Moviments, sense que necessà
riament s'indiqués explícitament de 
quins moviments es parlava. 


l, encara que poc a poc, 1'experièn
cia s'ha anat reviscolant i el magisteri 
eclesiàstic en les seves diferents ins
tàncies ha tornat a par1arde l'AC amb 
els termes en què ho va fer el Concili 
Vaticà II (Cfr. AA núm. 20), com per 
exemple en 1'exhortació apostòlica 
postsinodal de Joan Pau lI, Christifi
deies laió, en el document de la Con
ferència Episcopal Espanyola Els laics 
cristians, Església en el Món, i el nos
tre Concili Provincial ha afirmat rei
teradament llur importància com a 
mediacions pastorals (vegeu Rs 5, 22, 
28,29, 107, 131). Per tant, és vàlid 
interrogar-nos sobre la validesa i, en 
cas afirmatiu, sobre les exigències que 
comporta i sobre la nostra responsabi
litat perquè aquesta mediació pugui 
tenir vida abundant. 


1. Elements bàsics dels Moviments 
Especialitzats d'AC 


En el transcurs de la ja llarga vida 
dels ME, i donada la varietat de situa
cions per les quals han passat, els ele
ments doctrinals, pedagògics i tàctics, 
afirmats i utilitzats han estat, com tot
hom pot suposar, molt diversos, ja 
que una de les coses que caracteritzen 
aquests moviments és la constant re
visió a què se sotmeten per podér-se 
mantenir fidels a una vocació o ca
risma i als fins pels quals varen ser 
creats. Però, a la vegada, això mateix 


els ha exigit mantenir alguns elements 
com a bàsics o fonamentals. 


Potser això mateix explica la seva 
longevitat i les enormes diferències 
que han existit entre les diverses èpo
ques o entre moviments de diferents 
països en una mateixa època: movi
ments que sumaven molts milers de 
membres i altres que no passaven 
d'alguns centenars; moviments en els 
quals tenien molta importància les 
campanyes amb objectius ben defi
nits, les grans concentracions i els ac
tes ben organitzats en estadis i cate
drals, i altres que quasi no atorgaven 
importància més que als equips de 
base i a la presència testimonial i mi
litant -crítica i transformadora- de 
llurs membres en els llocs de treball i 
de vida on es movien. 


Aquest fet històric ens suggereix, 
si més no, que en els moviments hi ha 
aspectes bàsics i altres que no passen 
de ser conjunturals, i que és d'una 
gran importància saber distingir els 
uns dels altres, i, si bé no és massa fà
cil, saber discernir-ne la importància. 
Penso que en algunes ocasions darre
re l'afirmació el temps dels moviments 
especialitza/sja ha passat, s'hi amaga 
alguna confusió d'aquest tipus. Per 
exemple, el fet que avui dia entre no
saltres la divisió de classes socials no 
sigui tan clara ni tingui conseqüèn
cies tan marcades com en anys passats 
ha pogut conduir a una tal conclusió. 
En realitat, nosaltres vàrem viure a 
Catalunya i a Espanya (com també en 
altres països) anys enquè donava la 
sensació que aquesta divisió classista, 
i la corresponent lluita per a superar-la, 
era bàsica en la vocació dels movi-







ments especialitzats, almenys en la 
JOC i potser també en la JARC. l, de 
fet, era molt importan!. No és més que 
un exemple entre altres que es po
drien adduir. 


Necessitem, doncs, si volem valorar 
justament els moviments especialit
zats a fi que no ens desorientin massa 
les condicions actuals, socials, econòmi
ques, polítiques, culturals i eclesials, 
intentar tenir cIar quins són els aspec
tes fonamentals que els fan importants 
tant des del punt de vista pastoral com 
de l'evangelitzador, ambdós essencials 
en la vida i en l'acció de l'Església. 


Es tracta, doncs, de formar cris
tians adults en la fe, és a dir, persones 
que s'esforcen constantment a desen
volupar al màxim les virtualitats del 
baptisme que han rebut, i això, d'acord 
amb la respectiva edat, formació hu
mana, estat de vida, etc. Per tant, es 
tracta d'un concepte evolutiu d'adul
tesa. Això implica un coneixement 
gradual del contingut de la fe (el Sím
bol dels Apòstols, l'Evangeli com a 
revelació de Déu, del valor de la crea
ció -natura i ésser humà-, amb les se
ves exigències ètiques -criteris i acti
tuds bàsiques-, etc.) i una voluntat 
constantment renovada de viure les 
vint-i-quatre hores del dia d'acord 
amb aquesta fe i aquests criteris. 


Aquest objectiu ha estat central 
des de l'inici de la JOC, pionera dels 
moviments especialitzats. Això com
porta una determinada teologia, és a 
dir, una determinada comprensió de 
Déu, de la creació, de l'ésser humà 
-home i dona-, de les diverses rela
cions entre ells; i comporta un cert 


esforç per comprendre quines són 
aquestes relacions, a quins tipus de 
condicionaments responen, etc. que 
ajudin els membres dels ME a mante
nir una actitud critica i transformado
ra de la realitat de la qual formen part. 
I a això vol donar resposta la intuïció 
que hi ha darrere el mètode dels movi
ments especialitzats d'AC, cQnegut 
avui amb el nom de Revisió de Vida. I 
he volgut subratllar la idea d'intuïció 
per distingir-la de la de mètode Cal 
tenir en compte que el mètode de Re
visió de Vida, tal i com avui l'ente
nem, no procedeix de Cardijn, funda
dor de la JOC, però sí la intuïció que 
entranya. Avui, aquesta intuïció i fins 
i tot el mètode de Revisió de Vida a 
què donà lloc no són privatius dels 
ME. La intuïció va estar molt present 
en el mètode emprat pel propi Concili 
Vaticà 11 i continua essent-hi en molts 
documents del Magisteri de l'Esglé
sia. La Revisió de Vida com a mètode 
també és emprat avui per moltes co
munitats de base de l'Església i àdhuc 
moviments. Sens dubte, ja forma part 
del patrimoni de l'Església. Però sí 
vull deixar clar que en els moviments 
especialitzats d'AC continua essent 
un element bàsic, potser el més fona
mental. 


Que sigui fonamental no vol dir 
que sigui suficient. Precisament, aques
ta actitud constant de revisió que com
porta el mètode de Revisió de Vida i 
que els moviments, d'una manera o 
altra, estenen a tota la seva dinàmica, 
féu, des de faja molts anys, que s'ado
nessin que no n 'hi havia prou amb la 
Revisió de Vida sinó que necessitaven 
complements com l'estudi de l'Evan
geli o exposicions de temes doctrinals 9 







o anàlisis més acurades de la realitat 
sociològica, etc. Així, són molts els 
membres d'aquests moviments que 
s'inscriuen en Instituts d'estudis reli
giosos per seguir cursos de matèries 
determinades, com Teologia, Sagrada 
Escriptura, Història de l'Església, En
senyament Social de l'Església, etc. 
En un altre ordre de coses, la Revisió 
de Vida ajuda els militants a descobrir 
la importància de fer algun recés més 
o menys llarg per aprofundir llur es
piritualitat. 


La RV, doncs, no ho dóna tot, com 
és evident, però manté l'esperit cons
tantment obert, atent a la realitat prò
pia del militant i a la del context so
cial i cultural on viu; ajuda a descobrir 
les mancances i empeny constantment 
al compromís transformador d'acord 
amb els valors del Regne. 


Un altre element bàsic dels ME són 
els equips de base on els seus mem
bres revisen llurs vides a la llum de la 
fe, ajudats pel mètode de la RV. En 
ells es desenvolupa poc a poc un sen
tit fort d'amistat i de comunió. Cons
cients que estan reunits en nom de 
Crist, saben que aquest és present a les 
reunions, i és amb la llum del seu 
Esperit que s'esforcen a discernir el 
sentit pregon dels diversos esdeve
niments o fets que analitzen en les 
reunions, i descobrir què els demana 
l'Esperit que facin en les diverses si
tuacions en què es troben. Llur impor
tància és molt gran, tant per als mem
bres dels grups com per a l'Església i 
la societat de la qual són membres. 
Pensem en la dificultat de mantenir
se ferms en llurs conviccions enmig 


10 d'ambients indiferents a les idees reli-


gioses i possiblement contraris als va
lors evangèlics que ells volen viure i 
testimoniar; i a la vegada pensem en la 
necessitat que té la nostra societat de 
valors com la honestedat a tota prova, 
la veracitat, l'honradesa, la solidaritat, 
la servicialitat, la comprensió, la valo
ració de la persona àdhuc en casos en 
què no és fàcil descobrir-ne la seva 
inalienable dignitat, etc. D'aquesta 
necessitat en parla el Concili Provin
cial Tarraconense (CPT) en la Resolu
ció 107, i també en la 106. 


Aquests equips de base no són 
molts. Mai foren relativament molt 
nombrosos, però avui el seu nombre 
és tan petit en comparació amb les 
poblacions que han d'evangelitzar i 
els ambients que han d'ajudar a trans
formar, que es pot caure -i de fet s 'hi 
cau sovint- en la subvaloració de llur 
força transformadora. L'Evangeli ens 
alerta a no caure en aquest perill amb 
una sèrie de paràboles del Regne: la 
llavor de la mostassa, el gra de blat, el 
llum de ganxo, etc. Fer de la petitesa i 


. feblesa d'aquests equips de militants O 


comunitats de base un criteri definitiu 
per a valorar els moviments podria ser 
un error; però també pot ser-ho valo
rar excessivament les grans concen
tracions i els moviments de massa. És 
més fàcil caure en el segon que en el 
primer. En tot cas les dues coses no es 
contradiuen sinó que es complemen
ten. El nombre és important a condi
ció que no falti la qualitat, però la qua
litat que no és capaç de créixer arriba 
a fer dubtar de la seva autenticitat. 


Han existit èpoques en la vida dels 
moviments en què eren molt impor
tants, i per a molts segurament bàsi-







ques i fins i tot essencials, les accions 
de conjunt i, fins i tot, els actes multi· 
tudinaris. En aquells temps, segura· 
ment, la cèHula o equip de base no era 
per a alguns massa important, sí que 
ho era per a l' Abbé Cardijn des de 
l'inici de la JOC. Una de les veritats 
fonamentals que li agradava repetir 
era, precisament, que «l'ànima del 
jove treballador o de la jove treballa· 
dora valia més que tot l'or del món». 
I quan parlava del mètode, de les reu· 
nions en les diverses instàncies, de les 
grans concentracions (arribà a reunir 
més de 100.000 joves treballadors a 
l'estadi de BrusseHes), dels butlle· 
tins, etc. no deixava mai de subratllar 
que allò que importava més era l'equip 
de base i aquest, encara, en funció de 
cada un dels seus membres. Era preci. 
sament per això que tenien tanta im· 
portància tots els altres elements me· 
todològics, incloent·hi l'organització. 


Eren altres temps, sens dubte; i al· 
tres les necessitats sentides per la 
gent. Avui, la gent està molt atrafega. 
da, les necessitats, més o menys reals, 
són moltes; les sol, licituds de què som 
objecte en la nostra societat de con· 
sum són cada vegada més nombroses: 
tenim tot tipus de possibilitats de 
trobar·nos, de fer coses que ens agra· 
den ... Avui, el problema és, almenys 
en algun dels ME, descobrir que la 
idea de Moviment continua essent 
important, que no n'hi ha prou amb el 
petit equip de base. 


Així, doncs, un tercer element és el 
propi Moviment. Possiblement la difi· 
cuItat de descobrir·ne la seva impor. 
tància rau en el fet que avui no sols els 
ME poden transformar les realitats 


socials i econòmiques imperants, puix 
aquesta transformació, d'acord amb la 
doctrina de «l'autonomia de les coses 
temporals)) (GS 36), ha de sere1 resul· 
tat de les diferents forces i estructures 
que la pròpia societat en el seu conjunt 
és capaç de crear. 


Malgrat això, però, l'aportació es· 
pecífica que els cristians estem cridats 
a donar a la societat, és a dir, el testi· 
moniatge de la fe en Jesucrist, mort i 
ressuscitat i ,da transformació amb la 
força de l'Evangeli dels criteris de ju· 
dici, dels valors determinants, de les 
línies de pensament, de les fonts inspi· 
radores i dels models de vida de la hu· 
manitat, que estan en contrast amb la 
paraula de Déu i amb el designi de 
salvació» (cf. EN núm. 19 i 20) no es 
pot realitzar eficaçment solament mit· 
jançant la presència individual dels 
cristians en els ambients socials, eco· 
nòmics, laborals, polítics, culturals, 
sinó que exigeix un esforç coHectiu. 
Aquest l'ha de fer, sens dubte, tota 
l'Església, i d'alguna manera el fa. 
Però els cristians que es reuneixen en 
petits grups per a fer RV saben molt bé 
que queda molt per fer en aquest sen· 


o tit i que, units, poden ajudar.se a ana· 
Iitzar més acuradament la realitat i tro· 
bar mitjans per a fer sentir més i millor 
la seva presència transformadora en 
l'Església i en el món. Precisament, 
una de les raons de l'existència dels 
ME és la diferència que existeix entre 
els diversos medis i grups socials, amb 
les respectives característiques, condi· 
cionaments, possibilitats etc. 


La nostra societat és molt lluny de 
ser com Déu voldria que fos. Això ho 
comprovem amb dolor tots els dies, 11 







tant en el petit món en què ens movem 
com en l'aldea global en què s 'ha 
convertit el planeta que habitem; con
cretament, l'opció preferencial dels 
pobres, que fa anys assolí carta de na
turalesa en l'Església, no ha esdevin
gut obsoleta, encara que els resultats 
de la nostra economia siguin tan opti
mistes com ens anuncien cada dia els 
portaveus' dels nostres governs. Els 
ME tenen molt a dir en aquest sentit, 
fer-se sentir no és tan fàcil com ho fou 
els anys 50 i 60, però no és menys ne
cessari: dins de l'Església i fora d'ella. 


L'Església, des del Concili Vaticà 
11, ha pres més consciència que és 
misteri de comunió. Els ME fan part 
d'aquesta comunió i participen amb 
tots els cristians, individuals i organit
zats, de la corresponsabilitat en la vida 
i missió de l'Església. Els ME han 
exercit, i continuen exercint, un paper 
important per a descobrir i per a inten
sificar la comunió amb tota l'Església. 
És a través del Moviment que molts 
cristians adults en la fe, que avui exer
ceixen un paper important en la vida 
de l'Església, descobriren l'Església 
diocesana i àdhuc la universal. Però 
una vegada acomplerta aquesta funció 
educativa, els ME no han acabat llur 
tasca. El sentit de corresponsabilitat 
els ha de portar a preguntar-se què 
poden fer per ajudar tota l'Església en 
aquesta recerca de fidelitat a la volun
tat del seu Senyor. Un estudi de la his
tòria contemporània de l'Església ens 
portarà a comprovar la importància 
que els ME han tingut en el procés 
viscut per l'Església. Aquest treball 
continua essent necessari; potser no es 
pot realitzar exactament amb les ma-


12 teixes mediacions metodològiques 


d'anys passats, però representa un 
nou repte per als membres, els diri
gents i els consiliaris dels moviments 
actuals 


2. Exigències que comporta, avui, 
l'existència dels Moviments Es
pecialitzats 


L'existència dels ME no ha estat 
mai facil, encara que temps passats en 
què varen tenir una major vitalitat en 
extensió, nombre de membres i im
pacte en la vida de la nostra Església i 
de llur presencia en la nostra societat 
puguin fer creure una altra cosa. Aques
ta és la meva convicció basada en la 
meva experiència viscuda els anys 50 
i 60. Com tota experiència personal la 
meva és molt limitada. Però recordo 
molt bé que quan a Espanya, a Cata
lunya i àdhuc a la nostra diòcesi els 
ME tenien una vitalitat relativament 
bona, creixien, i es feien sentir, érem 
relativament pocs els qui hi crèiem i 
els dedicàvem les nostres millors ener
gies, I en parlar de pocs, em refereixo 
a bisbes, responsables diocesans de 
pastoral, sacerdots i dirigents seglars, 
àdhuc d'AC, Almenys a mi sempre 
em va fer la impressió, com a sacerdot, 
que era cosa d'uns quants ceballuts, 


Ara, però, la situació és molt més 
difícil. Hi ha menys sacerdots i, sobre
tot, menys sacerdots joves que sempre 
han estat els més interessats en aquest 
tipus d'opció pastoraL Però també es 
cert que ara, entre aquests pocs sacer
dots joves, són mes que en temps an
teriors els qui arriben al sacerdoci mi
nisterial amb la convicció que aquest 
treball val la pena; convicció que no 







és, la major part de les vegades, fruit 
de la formació teòrica rebuda en les 
classes del Seminari o de la Facultat 
de Teologia, sinó de l'experiència feta 
abans d'iniciar els estudis sacerdotals 
o en la pràctica pastoral realitzada en 
els mateixos ME. 


En tot cas, cal tenir en compte que 
la iniciació dels moviments en un lloc 
concret, parròquia, medi social, diòce
si, etc. i el seu creixement són molt 
exigents, ja que no n 'hi ha prou amb 
una sembra feta a l'estil del pagès que 
tira la llavor a grapats, rimats amb el 
pas lent però seguit, en terra prepara
da, com pot fer-ho el sacerdot des de 
l'ambó, en I 'homilia de la missa domi
nical, o el sacerdot o el dirigent seglar 
des d'una taula, en cursets o xerrades. 
Iniciar-se a un moviment especialitzat 
i fer-hi un procés de conversió i de 
creixement gradual en consciència 
cristiana, evangelitzadora i transfor
madora de la realitat social és una voca
ció especial que s'afegeix a la vocació 
a la fe cristiana. Per això, el treball és 
lent, i els fruits, si bé quan es donen 
poden ser molt importants i de gran 
transcendència, no són facils de veure. 


Però si el CPT ha afirmat reitera
dament la importància dels ME per a 
l'evangelització de la nostra societat 
marcada totalment per la secularitza
ció i el pluralisme, és precisament per
què s 'ha adonat que aquesta societat 
vol apòstols profundament conven
çuts i conscients que l'evangelització 
no es pot fer fora de la realitat concre
ta, sense tenir en compte els valors 
que s 'hi viuen i el conjunt de relacions 
interpersonals, socials i estructurals 
que hi tenen lloc. 


Així, doncs, el primer repte amb 
què es troba la nostra Església a Cata
lunya, bisbes, sacerdots i seglars cris
tians, si vol ser conseqüent amb les 
resolucions del CPT és prendre's serio
sament els ME i donar-los tot el suport 
que necessiten: valoració afectiva i 
efectiva, concretada amb una visió 
positiva per part dels diversos respon
sables de la pastoral, sacerdots i se
glars, dedicant-hi consiliaris, mitjans 
materials i oferint mitjans complemen
taris com poden ser Instituts d'estudis 
religiosos, Cases d'espiritualitat, etc. 


Com que el temps no passa ende
bades, avui, gràcies a Déu, disposem 
de seglars adultament cristians, la 
majoria d'ells formats en els propis 
moviments, que exerceixen un paper 
molt important com a consiliaris -o 
com a assessors, com alguns preferei
xen anomenar-los-, ja sigui acompa
nyant equips de base o com a consi
liaris diocesans. 


Aquest fenomen, relativament nou, 
em sembla altament positiu, sempre 
que no s'utilitzi per part dels respon
sables de la Pastoral com una coarta
da per a desentendre's dels ME i llurs 
necessitats, tal i com acabem de dir. 
Aquests seglars normalment realitzen 
aquesta tasca de manera completa
ment voluntària; es tracta quasi sem
pre de persones, dones i homes, que 
exerceixen la professió en què se sen
ten realitzats, i que, per tant, no els 
agradaria pas deixar-la. Això, sens 
dubte, és molt positiu. Tanmateix, po
dria donar-se el cas que calgués una 
persona dedicada a temps complert a 
aquest treball per a poder desenvolu
par fortament un moviment, tant des 13 
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del punt de vista de la implantació 
geogràfica com des del punt de vista 
del nombre d'equips. Si hi hagués al
gun voluntari o alguna voluntària per 
a dedicar-se a aquesta tasca pastoral, 
em sembla clar que se l'hauria de do
tar dels elements necessaris per a po
der fer-la, tant econòmics com de for
mació i atenció personal. En tot cas, 
em sembla que seria una llàstima que 
per manca d'agents pastorals disponi
bles no es pogués respondre a totes 
aquelles persones que estarien dispo
sades a endegar un procés de fe, de 
conversió i de compromís. 


Una segona exigència és l'acolli
ment fet per les diverses instàncies 
pastorals als ME. Concretament, per 
part de parròquies, col'legis de l'Es
glésia, congregacions religioses, arxi
prestats, delegacions diocesanes i vi
caries de Pastoral. L'objectiu específic 
dels ME és l'evangelització -en el seu 
sentit més complet- dels diversos mit
jans socials; en funció d'això s'hau
rien de pensar i realitzar les relacions 
de les diverses instàncies pastorals 
amb els ME, tant per part d'aquestes 
últimes com per part de les coordina
cions dels moviments. Això implica, 
per part de tots, abandonar actituds 
egocèntriques en favor del millor ser
vei a l'evangelització i al servei al 
món. L'Església, des de la universal 
fins a totes les seves concrecions lo
cals, no ha de viure en funció d'ella 
sinó en funció de la seva missió evan
gelitzadora i de la construcció del 
Regne de Déu. 


Una altra exigència és respondre a 
les necessitats de coordinació local, 
arxiprestal, diocesana i catalana de 
cada un dels moviments i del conjunt 
dels ME, per tal que cada un d'ells, i 
el seu conjunt, puguin desenvolupar 
llur tasca i respondre a totes les exi
gències del coneixement de la realitat, 
de l'aprofundiment del contingut de 
l'Evangeli i d'una resposta seriosa a 
les necessitats i als reptes que tot això 
planteja, tant en allò que fa referència 
a la vida dels moviments, membres i 
estructures, com en allò que fa refe
rència a les persones i als mitjans en 
què volen ser eficaçment presents. 
L'Església catalana s'hauria d'esfor
çar perquè no manquessin aquestes 
instàncies de coordinació, si bé no 
haurien de ser un muntatge previ sinó 
el resultat del propi dinamisme dels 
moviments. 


Això és el que se m'acudeix pen
sant avui en els ME. Concretar-ho 
més em sembla que ja es tasca dels di
versos moviments, en llurs diferents 
coordinacions, i dels responsables 
pastorals en les diverses instàncies. 
Em sembla molt important que el CPT 
se'ls hagi pres seriosament. Ara cal
drà que cada u/una de nosaltres fem 
el mateix. La fe en el Senyor que 
segueix estant amb nosaltres, la pre
gària confiada, l'obertura de cor a 
totes les mediacions pastorals exis
tents en les nostres esglésies, el sen
tit de comunitat missionera i la cons
tància en el treball de cada dia faran 
la resta. 







Importància de les notes de l'Acció 
Catòlica per al Magisteri i la pastoral 
ANTONI BABRA, rector de Sant Sadurní d'Anoia. Barcelona. 


Una simple experiència 


Partim d'una dada viscuda. Es trac
ta de l'experiència que he viscut amb 
un grup de joves de la parròquia de 
Sant Ot, de Barcelona, en el moment 
de configurar la seva identitat i orga
nització com a grup recentment for
mat d'Acció Catòlica. 


- Inspirat en l'espiritualitat, el 
mètode i l'acció pròpia de l'Acció 
Catòlica general (o especialitzada), en 
fase de rellançament, segons el Conci
li Provincial Tarraconense núm. 29: 
«Potenciar els moviments d'Acció 
Catòlica, d'infants, de joves i adults, 
en la seva doble modalitat general i 
especialitzada (obrera, rural, univer
sitària, professional, de la tercera 
edat, etc.), d'acord amb les notes que 
la defineixen: assumpció com a prò
pia de la finalitat apostòlica de l'Es
glésia, direcció exercida pels seglars, 
l'organització com a element signifi
catiu i eficaç en comunió orgànica 
amb el ministeri pastoral del bisbe» 
(Apostolicam actuositatem, 20; cf 
Christifideles laici, 31; Laics cris
tians. Església en el món, 124-128). 
Endemés, l'Arquebisbat de Barcelona 
ja compta amb un pla diocesà de prio
ritats per a l'apostolat seglar, del 10 
d'abril de 1996, i el passat mes de febrer 
es van organitzar a A~enys de Mar les 
Jornades sobre el ministeri dels cape-


l/ans amb el laïcat: missió, teologia i 
mètodes, de l'Acció Catòlica (AC). 


- Elements distintius: les 4 notes de 
l'AC: 


1. finalitat apostòlica, santificació, 
evangelització i formació dels seus 
membres; 


2. els seglars assumeixen la seva 
pròpia direcció, més el consiliari; 


3. treball organitzat, units en asso
ciació, i 


4. corresponsables orgànicament 
amb la pastoral del Papa, del bisbe 
diocesà i del rector de la parròquia (la 
jerarquia). 


- Organització: reunió setmanal; 1 o 
2 coordinadors joves; consiliari: el 
mossèn animador de la fe i que asse
gura la identitat eclesial del grup i de 
la nostra acció. 


- Espiritualitat: 
Pregària personal i comunitària. 
Sagraments (confessió, comunió, 


confirmació). 
Litúrgia, exercicis espirituals. 
Una característica específica que 


ens autoimposem. 


- Reflexió"¡ormació permanent: 
Assistir a algun curset de formació 


cristiana per a joves, etc. 
Tractar de temes d'actualitat (cer


cles d'estudi). 15 







Fets de vida diària (revisió de vida). 
Estudi de l'Evangeli (arrelament 


en el coneixement dels fets i les parau
les de Jesús). 


Estudi dels documents pastorals! 
doctrinals del magisteri del Papa o del 
bisbe. 


Sensibilitat per servir l'Església: 
sentir el que ella és, pensa i fa. 


Acció: 
Apostolat parroquial: catequesi, 


consell pastoral, animació litúrgica 
(lectors, cants, música, etc.), monitors 
d'esplai, etc. 


Apostolat social: voluntariat social, 
compromís individual en la política. 


Vist el punt de l'experiència, pas
sem a les metodologies. 


Els mètodes apostòlics en el Magis
teri social pontifici 


El rerefons d'aquest capítol s'integra 
de ple en la pedagogia pastoral del ma
gisteri social pontifici, en la seva ver
sió de la doctrina social de l'Església. 


Formularé la pregunta següent: 
Conté el Magisteri social pontifici ele
ments vàlids per a una pedagogia ge
neral en el camp de la pastoral? La 
resposta és afirmativa. Però hi con
flueixen aspectes propis de l'educació 
social, pedagogia general, pastoral 
social, pastoral juvenil, predicació, 
espiritualitat, eclesiologia i sociologia 
aplicada. 


En definitiva, es tracta d'una peda-
16 gogia general, deduïda de la doctrina 


social de l'Església, a l'horitzó de la 
pastoral i de la nova evangelització. 


Requisits previs 


De l'abundant testimoni directe de 
tants militants de l'Acció Catòlica 
com ha tingut la nostra Església, en 
podem deduir algunes conseqüències 
referents a la pastoral juvenil i a la in
dissociable pedagogia moral i social 
que transmet. Convé marcar unes con
dicions necessàries per a una recepció 
eficaç a l'Església i a l'opinió pública. 
Només caldrà una primera fase de 
profilaxi d'imatges antigues, de feri
des obertes, etc. 


Durant un temps suficient, el re
llançament de l'Acció Catòlica, en 
coherència amb l'estructura mental 
dels ensenyaments teològics i pasto
rals de l'Església, haurà de recolzar 
sobre uns quants pilars bàsics: 


1. La importància d'un estudi sòlid, 
ja sigui universitari o de qualsevol altre 
nivell o grau; però sòlid en els coneixe
ments. L'evangelització requereix l'es
tudi perquè sigui captada i assimilada. 


2. La combinació eficaç d'estudi i 
pràctica social en contacte amb la rea
litat, perfilant i donant gruix a la pro
posta que s'anuncia. 


3. La gran importància del testimo
ni de consiliaris al costat dels joves. 
És el cas emocionat i admirable de 
tants consiliaris, sacerdots, religiosos! 
oses al costat d'aquests joves. 


4. Unpla diocesà per a l'apostolat 
seglar concebut com un apostolat dels 







laics: amb identitat cristiana i eclesial, 
evangelitzador, capaç de ser un factor 
de comunió. 


5. Atès que l'AC és la forma habi
tual i bàsica d'associació seglar que 
ofereix una diòcesi, els joves hauran 
de trobar en les parròquies bons inicia- . 
dors, consiliaris i plans de treball que 
motivin la participació eclesial, o bé 
l'acció social com a compromís mis
sioner, etc. 


El magisteri social troba el seu ressò 
en les notes de l'AC. La seva ulterior 
labor educativa en el terreny de la 
pastoral es refereix a l'anunci de l'Evan
geli com a principi de salvació i de testi
moni autèntic en les relacions socials. 


Els altres objectius del Magisteri 
social 


Aquests objectius sorgeixen d'una 
anàlisi actualitzada de la doctrina so
cial de l'Església i dels criteris forma
tius de l'AC. 


Hem d'aclarir que actualment la 
doctrina social de l'Església fuig del 
criteri de l'adoctrinament de les ments 
o de conculcar i imbuir les conscièn
cies de la gent. Si això encara fos així, 
es prendria el magisteri com una ideo
logia per tal d'instaurar un ordre so
cial davant un altre tipus d'ideologies 
contràries al catolicisme: per exemple, 
el comunisme, el socialisme, l'anar
quisme i el liberalisme, aquest darrer 
en la part que té d'individualisme i de 
tirania econòmica. 


El magisteri del papa Joan XXIII 
es va regir pel criteri de l'educació 


moral, la formació de la consciència, 
la pedagogia i la pastoral de la doctri
na social de l'Església. Amb Joan Pau 
11 s'arriba a la convicció que la doctri
na social de l'Església no és una ideo
logia que requereixi un adoctrinament 
de les masses, sinó una comunió ecle
sial en el context de la nova evangelit
zació, ja que es tracta d'una autèntica 
teologia moral que requereix ser ex
posada científicament. Només des 
d'aquesta segona concepció de tipus 
teològic i personalista el Magisteri 
social pontifici assoleix el seu major 
grau d'evolució pastoral. 


A ctualitat de la formació del militant 
en la pastoral del Magisteri 


La formació de la consciència so
cial gaudeix d'actualitat en el magis
teri recent. També gaudeix d'actuali
tat l'educació cívica, encara que la 
seva reflexió no sempre es traslladi al 
terreny de la consciència moral. Se
gons la Pacem in terris: «Preparar la 
consciència dels ciutadans per a la 
futura societat internacional i supra
nacional i contribuir a formar a tra
vés de l'educació pública l'home nou 
per a la nova erm). I va ser Pau VI qui 
en la seva Salutació final del Concili 
a tots els homes (8 de desembre de 
1965) va invocar com qui res la cons
ciència civil del món: «L'Església, oh 
germans impedits i humiliats I, és amb 
vosaltres, amb els nostres fidels i amb 
tots els qui estan associats a la nostra 
penosa condició; que també sia amb 
vosaltres la consciència civil del món. 
Aquesta salutació universal també 
l'adrecem, finalment, a vosaltres, ho
mes que no ens coneixeu; homes que 
no ens compreneu; homes que no ens 17 
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considereu útils, necessaris o amics 
vostres, i ens adrecem també a vosal
tres, homes, que, potser pensant a fer 
el bé, esteu contra nosaltres». 


Fonamentalment, la pastoral que 
impulsa el magisteri és una educació 
per a la llibertat; aixó significa formar 
la qualitat màxima de la persona i no 
la pura elecció arbitrària. 


Són nombrosos els països de la 
Unió Europea que han endegat pro
jectes d'educació ciutadana. El magis
teri mou les consciències humanes i 
els recorda el deure de solidaritat hu
mana i de caritat cristiana universal 
(cf .. Populorum progressio, 66-87). 


Intenses campanyes s'adrecen a 
l'opinió pública a fi de sensibilitzar i 
incentivar conductes socials responsa
bles, que no són alienes a la conscièn
cia dels catòlics. Per exemple, en el 
pagament dels impostos i els altres 
deures fiscals; el respecte per al medi 
ambient, els espais naturals i els éssers 
vius; la seguretat viària; la prevenció 
de toxicomanies, dependències i alco
holisme; contra el racisme i la xenofò
bia. Vegeu també la incidència en 
l'opinió pública de les campanyes 
promogudes pels organismes interna
cionals, la Creu Roja, la Unesco, la 
Unicef, el Club de Roma, l'Organitza
ció Mundial de la Salut, Any Interna
cional, Organitzacions no governamen
tals, etc. Sense oblidar les campanyes 
d'educació de la consciència moral 
promogudes per organismes que de
penen de l'Església catòlica, com ara: 
Càritas Internacional, les Conferèn
cies Episcopals, Comissions de Justí
cia i Pau, Consell Pontifici per a la 


Família, les diverses campanyes edu
catives promogudes per centres o 
moviments d'identitat cristiana (per 
exemple, la Campanya contra la fam, 
impulsada per les Dones d'Acció Ca
tòlica). Tots ells són àmbits indiscuti
bles de formació de la consciència so
cial, am b un suport pastoral clarament 
evangelitzador. 


Des del Magisteri social pontifici 
ens podem sumar a aquestes nobles 
metes que expressen la importància de 
la maduresa humana i moral del nou 
humanisme (GS, 55). L'AC permet la 
tasca pastoral enmig de les realitats 
terrenals. 


El procés gradual que proposa el 
Magisteri 


La metodologia de qualsevol pla 
pastoral es compon dels passos se
güents: preparació o anàlisi~ acció i 
revisió o verificació. En canvi, el pro
cés educatiu del Magisteri es compon 
de consciència, llibertat en relació a la 
veritat i autonomia. 


Aquests tres components s'interre
lacionen amb tres elements essencials 
que trobem en el Magisteri social per 
tal de posar en pràctica gradualment 
les notes de l'AC: I) hi ha un element 
d'interioritat (consciència) a través 
del qual l'home percep els valors au
tèntics i s'emporta el reconeixement 
de la lex divina; 2) hi ha un element 
metafísic (veritat i llibertat) que abas
ta la transcendentalitat de la veritat en 
relació a la llibertat oberta al Bé uni
versal i a la saviesa infinita de Déu, 
i 3) hi ha un element de practicitat 
(autonomia) pel qual les persones, 







en el seu ésser total, íntegrament con
siderades, busquen la realització de 
l'home. 


Un criteri eclesial per als membres 
de l'AC serà el principi ignasià de 
«Sentir amb l'Església», universal i 
diocesana. Així, també l'AC contri
buirà a elaborar el Magisteri amb la 
seva aportació de realisme. 


La pastoral participa de la missió 
educativa de l'Església 


La Doctrina social de l'Església ha 
destacat sempre la missió instructora 
de l'Església en matèria religiosa i 
moral: promoció de la justícia, educa
ció moral-religiosa i evangelització. 
D'aquí la necessitat de comptar amb 
centres educatius i catequètics que 
constitueixin un autèntic ambient (un 
humus eclesiae) educativopastoral. 
Junt amb aquests mitjans, l'Església 
compta amb les associacions i les or
ganitzacions d'apostolat seglar d'inci
dència en la formació espiritual, reli
giosa i social dels joves (per exemple, 
l'Acció Catòlica). Els mètodes pasto
rals de les encícliques socials (cf. 
MM, 218-230) estableixen una escala 
de valors indiscutible el primer lloc 
de la qual l'ocupa l'Evangeli de Jesu
crist, indissociable de l'ensenyament 
sobre la vida humana, junt amb una 
pedagogia activa. Pedagogia activa 
significa en aquest cas una educació 
pràctica. «L'educació social és part 
integrant de l'educació cristiana» 
(cf. Mater et Magistra, 222-230). 
«L'educació és una prioritat de l'Es
glésia, només educa qui estima. Déu 
és el veritable educador perquè Déu 
és amoni (Joan Pau lI, Discurs a l 'As-


semblea plenària de la Congregació 
per a l'educació catòlica, 1995). 


Els tres mètodes pastorals segons el 
Magisteri social pontifici 


El magisteri social proposa tres 
mètodes que alhora recull l'Acció 
Catòlica. Aquestes tres mètodes són la 
superació de tot egoisme, els Cercles 
d'estudis i la Revisió de vida. 


1. La superació de tot egoisme: 
L'instrument més adequat per a aques
ta finalitat SÓn els Exercicis espiri
tuals, àmpliament recomanats en el 
magisteri pontifici. Allí es forja el mi
litant en l'espiritualitat de l'Evangeli. 


2.Els Cercles d'estudis: Responen a 
una mentalitat filosòfica de tipus deduc
tiu. És pròpia de les encícliques de Lleó 
XII i de Pius XI. Aquest darrer cita els 
Cercles d'estudis com un camí que cal 
seguir en general per a l'educació cris
tiana de la joventut: «Exhortem insis
tentment el Senyor que es lliurin en 
cos i ànima a l'educació dels homes 
que els han estat confiats i que en el 
compliment d'aquest deure autèntica
ment sacerdotal i apostòlic se servei
xin oportunament dels mitjans d'edu
cació cristiana, ensenyant els joves, 
creant associacions cristianes, fun
dant Cercles d'estudis, que s 'han de 
dur segons les normes de la fe» (cf. 
Quadragesimo anna, 143). 


Pius XI, el Papa de les missions, 
pretenia una sòlida formació dels mi
litants catòlics mitjançant les seves 
diverses formes, per tal de restablir 
l'ordre social cristià. Aquesta conclu
sió requereix la seva revisió i una apli- 19 







cació postconciliar adequada en els 
nostres dies. 


Els Cercles d'estudis d'Acció Ca
tòlica consisteixen fonamentalment a 
aprofundir temes del magisteri o te
mes teològics a fi d'elaborar criteris 
pràctics per a l'acció: a) Elaborar i 
fomentar criteris de reflexió i acció 
(unitat de pensament, de documenta
ció i d'obra de tots en comú); b) pro
postes d'acció (donar-se a conèixer, 
conferències, actes públics), i e) llan
çar-se a l'acció. Es completa amb al
tres programes de formació: Jornades 
d'estudis, Obres socials, Campanyes 
d'acció, Congressos. 


3. La Revisió de vida: Respon a una 
mentalitat metodològica de tipus in
ductiu. Rep l'auxili de la sociologia i 
d'altres ciències socials. És el mètode 
suggerit per Joan XXIII a Mater et 
Magistra núm. 236: «Els principis 
generals d'una doctrina social es por
ten a la pràctica comunament mitjan
çant tres fases: primera, examen com
plet del vertader estat de la situació, 
segona, valoració exacta d'aquesta 
situació tenint en compte els principis, 
i tercera, determinació del que és pos
sible o obligatori per aplicar els prin
cipis d'acord amb les circumstàncies 
de temps i lloc. Són tres fases d'un 
mateix procés que se solen expressar 
amb aquests tres verbs: veure, jutjar i 
actuar». Laborem Exercens, Sollicitu
do rei socialis repeteixen el mateix 
esquema metodològic. 


El mètode de la Revisió de vida ideat 
per monsenyor Joseph Cardjin amb 
els joves militants de la Joventut Obre-


20 ra Catòlica (1925), a Bèlgica, va dina-


mitzar la pastoral dels Moviments 
d'Acció Catòlica en els ambients obrers 
i industrials. 


Mostrem a continuació un breu 
esquema de la revisió de vida utilitzat 
per la JOC: 


Veure: Observació de la situació 
real. Presentar fets o situacions concre
tes; veure persones que hi intervenen, 
grups socials, institucions; causes que 
influeixen en el fet o la situació; con
seqüències en la vida de les persones. 


Jutjar: Comparació amb els principis 
morals; aquest fet o situació és confor
me al pla de Déu?; què ens diu l'Evan
geli, la doctrina social de l'Església? 


Actuar: Determinació del que es 
pot i s 'ha de fer; què ens demana Crist 
a través del fet comparat amb l'Evan
geli?; comprometre's en accions con
cretes, ara o a llarg termini, cap als al
tres, cap a les institucions, cap a la 
nostra pròpia vida. 


Aquest mètode de la pedagogia 
activa, la revisió de vida, es pot com
pletar amb l'Enquesta campanya. 


L'Enquesta campanya és un altre 
mètode de l'Acció Catòlica per a la 
formació dels seus membres. Engloba 
un pla d'actuació anual conforme a un 
qüestionari fixat en la revisió de vida 
per a orientar els compromisos apos
tòlics, les conclusions i la millor orga
nització de la campanya temàtica que 
es proposa llançar o analitzar. Així 
s'obté una bona font d'incidències 
socials i de preses de posició que ajuden 
a prendre consciència de la realitat. 







Amb B. Haring, en el seu llibre 
Ètica de la manipulació, ens sorgeix 
la qüestió de la licitud moral d'una 
enquesta susceptible de manipulació. 
Creiem que aquest tipus d'enquestes 
apostòliques salva moralment la in
tenció total de l'enquesta, en la seva 
formulació i en el seu contrast amb la 
realitat. Afirma: «Una enquesta pot 
tenir la intenció final de canviar acti
tuds. però no ha de ser manipulado
ra, ja que primerament ha de desco
brir amb preguntes no manipuladores 
ni suggestives el que pensen realment 
les persones. Només després, en un 
segon estadi, es pot fer un esforç res
pectuós per canviar les actituds mit
jançant una persuasió real. Usar bons 
arguments i entaular un diàleg per 
persuadir les persones no és mani
pular. És convenient saber per en
davant el que realment pensen les 
persones i per què, i només després 
d'entaular el nostre diàleg i oferir 
les nostres pròpies opinions, convic
cions i arguments». 


Altres mitjans formatius i pastorals 
que proposa l'Acció Catòlica de tots 
els temps són les Setmanes socials, les 
conferències, les lectures, els reces
sos, els Exercicis espirituals, els cur
sets, les convivències i la direcció es
piritual (cf. Quadragesino anna, núm. 
17i143). 


Un altre estudiós important de la 
Révision de vie va ser sens dubte 
Albert Maréchal. En efecte, Maréchal 
dedica un capítol al judici d'elecció 
fonamental d'unir-se a Crist per mitjà 
de la revisió de vida, diu el següent: 
«Ens toca unir-nos a la Veritat, és a 
dir, a Ell mateix». «Unir-nos a Crist 


requereix fer la nostra elecció fona
mental. Pocs cristians l 'han feta cla
rament! (..) I quan l'hàgimfeta, vet
llar sense parar el seu foc. protegir-lo 
i mantenir-lo». 


Maréchal presenta el judici de la 
Revisió de vida que produeix efectes 
en la nostra vida: «El judici de la Re
visió de vida ens fa descobrir a la 
llarga si estimem la veritat o no: <<1 co
neixereu la veritat i la veritat us farà 
lliures» (ln 8,32). «La veritat és una 
llum meravellosa perquè allibera, 
però nosaltres estimem el nostre mal i 
sovint no volem ser-ne alliberats», 
indica Maréchal. «Amb aquesta llum 
-afirma Maréchal- tots es poden reco
nèixer persones i fills de Déu, i les co
ses poden adquirir el seu valor just i 
el seu lloc just. El judici de la revisió 
de vida és com un raig dèbil anticipat 
del Gran Judici, del Judici Final, en 
què Crist tornarà en la seva majestat 
per fer que brillin en la veritat totes les 
consciències fins al seu fons més secret. 
Jutgem-nos junts per endavant, cada un 
primer; després ajudem els nostres ger
mans a for el mateix perquè el Senyor 
quan torni ens trobi ja jutjats». 


En resum, l'Acció Catòlica en les 
seves dues modalitats, general i espe
cialitzada, té el seu suport en el magis
teri social pontifici. El seu marc més 
idoni depèn dels objectius de la pasto
ral diocesana, en diàleg amb els seus 
destinataris per a la seva inculturació 
correcta. L'horitzó de la pastoral és el 
gran objectiu dels pontífexs. La salva
ció dels homes, «no individualment i 
aïllats entre si, sinó com a poble que 
coneix la veritat i serveix el Senyor 
santament» (cf. LG, 9). 21 
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Des de la inquietud pastoral, 
una lectura de la secularització 


ANTONI DEULOFEU, adjunt a la direcció del CEP. Barcelona. 


Preàmbul 


Aquest article fuig conscientment 
del rigor del mètode i s'endinsa en la 
descripció narrativa per prendre més 
lliurement el pols a una situació molts 
cops estudiada, i gaudir d'aquella lli
bertat de paraula que permet proposar 
i intuir, sense cap altra pretensió que 
la de ser llegit. Em plau, doncs, posar
me en aquesta tasca de reflexió fugint 
dels tòpics, perquè estic convençut 
que aquests resulten nefastos per a 
la comprensió i òptims per al des
coneixement. 


Per tant, prenc el vol de la meva 
reflexió narrativa per les terres de 
la pastoral en aquestes hores de la 
secularització. 


I. Una lectura pastoral de la 
secularització 


Hem parlat molts cops sobre el 
món d'avui, aquell que es defineix per 
la descreença i la cultura de la secu
larització, i també l'hem analitzat. 
Però crec que és important fer una lec
tura de com aquesta cultura de la secu
larització ha impregnat la vida ecle
sial i ha provocat actituds i conductes 
que neixen com a reacció o influència 
d'aquest fenomen. És important un 
primer aclariment: la secularització i 


la descreença són fenòmens íntima
ment lligats al fet religiós; això vol dir 
que si les estructures socials bàsiques, 
com l'Estat, l'escola, la sanitat, etc., es 
defineixen com a laiques i aquest laï
cisme es pràctica i fins i tot fa el seu 
proselitisme, hi ha un judici crític es
table davant del fet religiós. Aquest 
laïcisme fa de sentinella perquè l'àm
bit religiós no envaeixi els espais pro
pis del món civil. Però cal anar més a 
fons: el laïcisme no vigila el fet reli
giós quan aquest es mou en el paga
nisme, fins i tot podríem dir que en el 
fons el necessita. La raó del laïcisme 
és lluitar contra la realització històri
ca de l'Església, contra aquesta religió 
revelada-profètica que té com a essèn
cia i fonament l'Encarnació. Crec que 
l'Encarnació és la clau de volta d'aquest 
conflicte creença-descreença. I aques
ta pretensió és la que comporta in
quietuds i tensions davant afirmacions 
com les següents: 


a) L'Església és la realització his
tòrica de l'Encarnació. 


b) La jerarquia eclesial serveix 
aquesta finalitat. 


e) L'Església és fidel al misteri de 
l'Encarnació. 


D'aquestes afirmacions neixen unes 
interpeHacions, uns judicis constants 
i un preguntar-se contínuament sobre 
si l'Església vetlla o revela l'Encarna
ció com la seva essència. La tensió 







que provoca aquest judici i els ulls 
atents del laïcisme que acusen l'Esglé
sia de ser una estructura no democrà
tica, de no viure els eixos bàsics socials 
del món modem i que en el fons creu 
que les grans institucions ètiques del 
cristianisme són més vivament i ac
tualment viscudes en el desenvolupa
ment del pensament modem, fan néi
xer reaccions com per exemple el 
malestar religiós, el fonamentalisme, 
el complex catòlic, la lectura innocent 
de la secularització i la lectura de les 
llavors evangèliques del nostre món. 
Ara reflexionaré sobre aquestes reac
cions internes. 


1.1. El malestar religiós 


Tot recordant el rostre de Pau VI 
marcat pel dolor i l'avidesa intel· 
lectual, em faig ressò d'aquelles pa
raules de l'encíclica Evangeli Nunti
andi que en el núm. 20 ens diu: «La 
ruptura entre l'Evangeli i la cultura 
és, sens dubte, el drama del nostre 
temps ... ». Aquesta ruptura és la que 
conforma el malestar religiós del cris
tià. Descriuré aquest malestar des de 
set tipologies diferents: 


1. El cristià que sent enyorança 
d'una cultura de cristiandat que doni 
aixopluc a la seva situació de creient. 


2. El cristià que sent la soledat 
d'anar contra corrent en molts fronts i 
alhora tenir poques representacions 
culturals actuals que li permetin sentir 
la presència significativa del poble 
crei,ent dins del seu poble natural i vital. 


3. El cristià que se sap plenament 
actiu en els postulats de la modernitat 


i de les seves grans fites humanistes, 
però com a creient se sent tens perquè 
veu l'Església oficial distant i tensa 
davant l'humanisme de la modernitat. 


4. El que sent la crisi de la crisi, és 
a dir, per un costat viu la crisi abans 
esmentada i per l'altre sent la crisi de 
l'humanisme de la modernitat que va 
tastant la desvertebració i cau en el 
buit, que és precisament creure que la 
pregunta pel sentit no té valor. 


5. El cristià que sent emergir en ell 
un anhel de fe, però que no troba el 
lloc cultural per viure el seu creure 
que creu i el seu desig de trobar amb 
qui viure l'experiència de tornar a la 
fe. Tot ho viu tastant la nuesa de repre
sentació cultural cristiana. 


6. El cristià nouvingut que de la 
mà d'un moviment enceta l'experièn
cia i la vivència de la fe, sense com
prendre el malestar religiós de la 
comunitat creient i les seves con
frontacions interiors, que tenen l'ar
rel en el seu posicionament davant la 
secularització. 


7. El cristià que ve del neopaganis
me actual i que porta influències del 
new age es troba amb la singularitat 
de l'Encarnació i la revelació, però en 
prendre contacte amb les estructures 
sagramentals i amb les grans afirma
cions morals, sent nostàlgia del primer 
moment de la seva experiència reli
giosa (el d'un subjecte que cercava la 
pau interior i la felicitat certa), però 
viu l'eclesialitat com aquell sagrament 
que el porta a Jesucrist, i també com 
aquella estructura que l'allunya de la 
seva experiència. 23 







1.2. El fonamentalisme 


Prenent l'arrel més genuïna de la 
paraula crisi, quan una societat cau en 
un temps de canvi de tal magnitud que 
deixa inconsistents els referents cultu
rals, socials i ideològics, la situació 
pot provocar un desencís, un desenca
denament, una certa angoixa, un estat 
de crisi. Cal dir que aquesta desverte
bració pot provocar una pluralitat de 
visions globals. Trencada la cosmovi
sió única, el món de la cultura es va 
segmentant en diferents reflexions 
precises d'anàlisis de petits trossos de 
món, i queda en el buit una interpreta
ció global, una cosmovisió única. En 
instaHar-se en una opció que pretén 
ser total, global i única, té el perill del 
fonamentalisme que comptes de viure 
els elements essencials viu una reac
ció de rebuig tens del que ve de fora i 
no és meu, i el trencament de tot tipus 
de diàleg per mantenir-se en lloc pro
pi. I així veu tcites les altres maneres 
de pensar com a enemígues. Cal dir 
també que la paraula fonamentalisme 
s'utilitza com a tòpic pejoratiu per des
qualificar críticament els grups que 
s'allunyen amb identitat pròpia del 
pensament dominant contemporani. 
Jo sols considero fonamentalisme la 
reacció del tancament i del rebuig tens 
i violent, que viu un radicalisme que 
s'allunya de les virtuts exigibles a 
qualsevol sistema de creences. 


1.3. El complex catòlic 


És propi de l'Església, i coherent 
amb la seva essència, viure les pre
tensions catòliques de ser sagrament 
de salvació, misteri de la presència 


24 salvadora actual de Jesucrist, poble 


de Déu que actualitza el Crist Salva
dor, que el vol predicar i donar-lo a 
viure des de la seva praxis evange
litzadora amb unes exigències mo
rals, evangèliques i de la tradició 
que s'entenen com el testimoni i el 
signe de la gràcia de Jesucrist en 
nosaltres. 


Però molts catòlics viuen el que 
anomenem complex catòlic. Tot valo
rant el que hem dit al principi, prenent 
acríticament els tòpics de la moderni
tat que creuen en la dialèctica històri
ca que marca l'itinerari evolutiu de la 
raó, i que va assolint un progrés i es va 
deslliurant de la ignorància del passat. 
És a dir, una evolució del pensament 
que va fugint de la irracionalitat i va des
cobrint dia a dia amb més precisió la 
lògica i la veritat dels esdeveniments. 
El món catòlic, en aquesta perspecti
va, queda com una tradició del passat 
que no sap respondre al moment ac
tual, especialment en l'àmbit de la mo
ral; en aquest sentit, el catòlic serà 
entès com aquell que té postulats irra
cionals que contradiuen la moral autò
noma i liberal i mata la llibertat i la 
consciència de l'individu. Fins i tot, 
aquesta moral catòlica s'entendrà 
com a marginal, ja que no neix de 
l'acord democràtic de la comunitat 
que decideix per ella mateixa. Així, 
sembla que el creient católic que vol 
viure les exigències morals evangè
liques i eclesials es troba perillosa
ment fora del temps, contra la lògi
ca de la raó i l'evolució i tan sols és 
la memòria residual d'un passat. 
Aquest tòpic provoca el complex 
catòlic que dóna creients de calcu
lats silencis. 







1.4. Lectura innocent de la 
secularització 


És necessari el diàleg entre fe i 
cultura, i hem de mirar i viure el nos
tre món no com el lloc del rebuig sinó 
com l'espai vital de l'ésser evangelitza
dor de l'Església. Però aquests grans 
principis, precisament per la seva im
portància, no ens poden portar a una 
lectura innocent de la secularització. 
Això vol dir que quan ens hem apro
pat a les entranyes del diàleg amb el 
món, hem pres la descreença i la se
cularització d'una manera acrítica i les 
hem entès com a fenòmens inherents 
al nostre món, fruit dels contrates
timonis, les incoherències i els pecats 
de l'Església. El cert és que aquesta 
insolvència ha portat dos fenòmens 
paral'lels i força irracionals de con
seqüències fatals tant per a l'huma
nisme modern com per al cristia
nisme. Aquests fenòmens són els 
següents: 


1. La descreença en els valors mo
derns. És el contemporani nihilisme 
que condueix al buit de la creença hu
manista i convoca de manera reduc
cionista al món del sentiment, l'emo
ció i la sensació com a crit lliure i a ple 
pulmó, desvertebrant així tot intent de 
recerca de sentit. 


2. El que s'anomena la revolució 
de l'anima, que és la presència desbor
dant davant la raó del món descone
gut, ocult, la màgia, el paganisme, i 
que té com a eines un complex mÓn de 
tècniques esotèriques, de relaxació i 
de guariment, tècniques destructives 
de màgia negra i un sincretisme cultu
ral de religiositats no revelades. 


1.5. Lectura de les llavors evangèliques 
del nostre món 


Partint de la gran tradició de la 
Gaudim et Spes, es reconeix que cada 
temps històric té proximitats i distàn
cies amb l'evangeli, i atès que molt 
especialment des del segle XIX l'Es
glésia ha viscut distàncies i trenca
ments amb els mons obrer, de l'art i la 
cultura i de la inteHectualitat, després 
d'aquest llarg i difícil temps de ten
sions el que cal és no aprofitar aques
ta crisi de la modernitat per retornar a 
les arrels del conflicte atorgant-se una 
certa raó de victòria, sinó que amb el 
tarannà propi de la simplicitat evangè
lica s'han d'assenyalar en positiu els 
valors evangèlics del nostre món, i 
considerar-los la llavor del nostre 
temps que poden fer reconèixer la lla
vor evangèlica, sempre present en el 
cor del mÓn i tornar-se llavor profeti
ca que esdevingui el lloc des d'on lle
gir críticament el nostre món i iniciar 
el camí de l'experiència evangèlica. 


Il. Debilitat de la inteHigència 
secularitzada 


En aquest apartat voldria fer notar 
unes debilitats del teixit social que són 
ben paleses als ulls de qualsevol ob
servador de la realitat social i que crec 
que SÓn fruit d'un mÓn agosaradament 
subjectiu, que ha entronitzat tant el 
subjecte que l'autonomia de cadascú 
s'ha tornat el criteri absolutista. És 
com el pas de la teocràcia a l'egocrà
cia (paraula del diccionari particular). 
Per això afirmo que la cultura secula
rista és una de les arrels del que hem 
anomenat debilitat de la inte¡'¡igència 25 
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secularis/a, que té com a notes sig
nificatives les que s'expliquen a con
tinuació. 


2.1. Anorèxia antropològica 


És aquell temps determinat per una 
manca de signes vitals i esdeveni
ments del cicle de la vida. Tot seguit, 
descriuré una colla de fets que confir
men aquest fenomen: 


I. El creixement zero que transmu
ta l'anomenàda piràmide de l'edat. 


2. L'avortament, com a interrupció 
de l'embaràs, entès com una mesura 
per resoldre la natalitat no desitjada. 


3. L'ajornament de la maternitat a 
edats avançades, ja que així l'infanta
ment no trenca el pretès paradís de ser 
parella sense perdre la llibertat d'una 
parella disposada a viure la unitat de 
cor sentimental i sensual. 


4. Privar la gent de la quarta edat 
de morir en un sostre familiar i en
viar-los a viure els seus darrers temps 
en mans de l'assistència geriàtrica. 


5. Entronitzar la joventut com 
l'ideal i el patró de vida, que és la ma
nera més subtil de segmentar el teixit 
generacional i fer de les altres edats 
uns models residuals i pejoratius. 


6. Fomentar el viure al dia; viure al 
màxim el present davant el pessimis
me del futur. 


Aquesta societat centrada en ella 
mateixa, que invoca l'egolatria dels in
dividus, porta en el seu si una depres-


sió social, amb la paradoxa que just en 
el moment en què s'intenta trencar el 
maniqueïsme cos-ànima, valorant el 
cos i potenciant dimensions corporals 
que durant molts anys han estat deses
timades, hi ha un malestar amb el rit
me vital del cos -viure i morir-, ja que 
el néixer viu la penombra de la manca 
de vocació natalícia, viure sols és và
lid per al segment d'edat de màxima 
salut i autonomia i el fet de morir és 
amagat en el gran tabú actual. 


2.2. El món feliç i la irrellevància de 
la cultura 


Per centrar aquest tema, comença
ré amb una frase d'un notable histo
riador, Miquel Artola: « Vivim en l'orgia 
de la comunicació i. de la mateixa 
manera que ha passat altres cops, 
succeeix quelcom difícil de compren
dre, ningú sap el que realment està 
passant ... !>, i si no sabem el que està 
passant caldrà dir amb N. Postman 
que la profecia d'A. Huxley s'ha acom
plert: l'espectacular avenç de la tecno
logia ens portarà un nou totalitarisme 
molt subtil i eficaç. En aquest sentit, 
podem dir que un mar d'informació 
ens porta al món de la irrellevància, 
perquè l'entreteniment i la diversió 
són els eixos bàsics dels mitjans de 
comunicació, i possiblement d'aquí 
neix la dispersió i la manca del circuit 
de la lògica del sentit. Això comporta 
la pèrdua de valors, el debilitament 
del món de la raó, que és el lloc des 
d'on és possible estructurar una críti
ca, i des d'aquesta penombra de la 
llum de la raó sorgeixen els móns dels 
sentiments i les emocions, que la tec
nologia actual pot sofisticar creant 







llenguatges d'hiperdivertiment que 
precisament construeixen la presó de 
l'home modem. En el fons, és actualit
zar aquella màxima de la tirania roma
na que entenia que el silenci i la doci
litat del poble es compraven amb el pa 
i el circ, O també aquella altra màxima 
de Napoleó que, irònicament, afirma
va, tot veient el deliri de la gent per 
conèixer la pompa del poder: «mentre 
es preocupin del que fem, no hi haurà 
perill de revolta». 


Ja es veu com el món feliç pot ser 
la presó subtil dels contemporanis, 
amb una curiositat exce¡.]ent: el reu 
d'aquest món feliç quan rep l'aparell 
crític es revolta i s'afirma més en la 
seva pertinença a aquest món feliç. És 
la suggestió que auto gestiona, que és 
precisament l'ham de moltes sectes i 
que fa que l'individu cregui que lliure
ment ha optat pel món feliç per ell 
mateix, i ignora del tot que es troba en 
la més subtil xarxa de negació de la 
llibertat. 


2.3. El final de la història 


La història, pel fet de ser una dis
ciplina cabdal en els itineraris de re
flexió racional i lògica de la narració 
objectivada del pas del temps, és una 
de les ciències fonamentals del món 
del pensament il·lustrat. Precisament, 
el concepte al final de la història indi
ca la crisi del món del pensament i la 
debilitat de les seves representacions 
conceptuals. Per això, diferents autors 
han assumit aquest concepte des de 
diferents anàlisis. Per exemple, si per 
al món marxista la història està marca
da per la dialèctica material del pro-


grés i la lluita de classes és el motor de 
la història, l'economista Fugiyama 
dirà després de la caiguda del mur que 
tota l'economia no té més opció possi
ble i determinada que viure en els 
principis liberals i realitzar-se en el 
capitalisme. Ningú, doncs, podrà des
envolupar-se econòmicament fora del 
món capitalista. Precisament per això 
creu que hem arribat al final de la his
tòria i no hi haurà història perquè el 
pensament econòmic no tindrà cap 
dialèctica, sols viurà del determinisme 
de la lògica capitalista liberal. En un 
sentit ben diferent, el filòsof Baudri
llard també parlarà del final de la his
tòria. Segons ell, el món actual de l'al
ta tecnologia de la comunicació dóna 
un coneixement dels esdeveniments 
intens i veloç i transforma els grans 
esdeveniments en espectacles inten
sos del moment, però no hi ha capa
citat perquè aquests esdeveni¡nents 
crista¡'¡itzin, prenguin cos i quedin 
adherits a la lenta i selectiva memòria 
col· lectiva, que és el que en el fons fa 
història. És a dir, l'estructura tecnolò
gica del món de la comunicació fa in
viable la possibilitat de fer història. 
Altres pensadors, com Layotard, anun
cien més o menys el mateix principi 
delfinal de la història, però ho fan des 
de la perspectiva de la mort de la pre
gunta com a eina de recerca per trobar 
el sentit de les coses. Perquè el sentit 
el que precisament no té és sentit. 
Crec que aquestes afirmacions són 
mostres del pensament dèbil i de la 
fragmentació del món delpensament 
per seguir itineraris lògics mínima
ment acceptats pei una certa col·lec
tivitat intel·lectual. 
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2.4. De com aquesta debilitat 
fomenta parareligiositats 


Aquest trencament del món del pen
sament fa emergir una presència de 
multiplicitat de formes parareligioses: 


a) Sectarisme 
Quan el fracàs es fa evident, molts 


donen l'esquena a la societat i fins i tot 
a la realitat, i cadascú opta per buscar 
la seva emotiva salvació. Així, al vol
tant de líders carismàtics es van for
mant grups amb les creences més dis
pars, fins i tot ocultisme, la bruixeria i 
el satanisme. Creen estructures verti
cals i totalitàries on la paraula dels di
rigents és un dogma de fe i els líders 
exigeixen que les seves ordres siguin 
executades sense la més mínima críti
ca. Això fa que el grup es vegi obligat 
a una adhesió total i a trencar amb tots 
els llaços socials anteriors. Són comu
nitats totalment tancades que depenen 
radicalment, efectiva i afectiva del 
grup. Per assumir aquestes situacions 
de pertinença utilitzen les tècniques 
neurofisiològiques més sofisticades, 
la qual cosa provoca unes grans coac
cions psicològiques. 


b) Parareligiositats naturistes 
Es tracta de tomar a la natura, corn . 


si aquesta fos el paradís retrobat i 
immanent. La natura és vista com la 
mare primordial i original. 


c) Parareligiositats fantàstiques 
Es pretén fugir de la lògica i del 


Déu personal de les religions profèti
ques. S'introdueixen frenèticament en 
grans evasions pseudoli!úrgiques per 
tal de substituir el que és sagrat per 
formes d'energia: commocional, te-


mor, terror, deformació, etc. És com el 
plaer del contra plaer. És la negació 
radical de tota salvació i tota culpa; és 
la religió com a misteri de la fascina
ció, com el joc d'allò que és ocult. 


d) Parareligiositats orientals 
És el desig de ser u amb la natura, 


de cercar la pau i la mansuetud en una 
fusió còsmica amb el tot. És la recer
ca constant de l'alliberament de tot el 
que ens determina i delimita; és un 
mirar radicalment tranquil; és la pau
sa aferrissada; és anar-se diluint en 
l'imperi del fugir; és mutar la salvació 
del benestar radical. En aquest darrer 
apartat podríem situar el fenomen 
newage. 


III. Mètode per a evangelitzar en 
temps de secularització 


Després de veure amb profunditat 
el fenomen de la secularització, ens 
podríem preguntar: com evangelitzar 
un món cristianament descreient i 
paganament creient? Les eines que 
tenim, l'Acció Catòlica i els nous mo
viments, són respostes suficients? Val 
la pena aquesta lluita constant entre 
aquests dos mètodes? En aquesta lí
nia, faré una breu descripció del que 
em sembla més positiu de la pedago
gia dels dos mètodes. 


3.1. Pedagogia de l'acció 


Aquesta ha estat vital per donar 
. cos, pauta i estructura a la tasca pasto
ral i així evangelitzar. No és el promp
te carismàtic i subjectiu de l'individu. 
Evangelitzar no és donar resposta a la 
dimensió religiosa de la persona que 







conviu amb altres dimensions vitals, 
però separades de la religiositat de 
manera expressa. La pedagogia de 
l'acció construeix una personalitat 
integradora que cerca la maduresa 
humana i cristiana i se centra en Jesu
crist. La seva tasca evangelitzadora 
pretén realitzar-se sense fissures en 
els àmbits corrents on es construeix 
el seu ésser personal i social. La seva 
eclesialitat la viurà amb la mateixa 
pretensió com la persona autònoma, 
inserida en el món, que viu en l'Es
glésia amb comunió de modus actiu 
però no acrític, com a súbdit amb 
veu. Conscient de la importància del 
lloc teològic del laic, voldrà viure'l 
amb plenitud i sense permetre que 
aquest lloc sigui trepitjat per un minis
teri mal entès del regir. Tot el ser cristià 
i eclesial és presència en el món, vivint 
les llums i foscors d'aquest, i es resol i 
es viu en el testimoni com a màxima 
expressió de la singularitat, de la seva 
especificitat evangelitzadora. 


3.2. Els nous moviments 


Aquests, amb agudesa, se n'ado
nen del perill de caure en el volunta
risme o en el moralisme individual o 
social. Perquè donar tanta centralitat a 
l'acció, fruit d'una opció fonamental, 
pot tornar-se neopalagià. Per això, 


proposaran viure amb força la gràcia, 
i des d'ella podrem entendre la magni
tud sagramental de l'Església. Aquests 
moviments se centraran en un carisma 
per viure més des de la iniciativa de 
Déu i no tant des de la seva autono
mia. Per tant, viuran les exigències 
que l'Església proposa com a signe i 
veu profètica davant un món abstret 
que condueix a tancar-se en un ma
teix. Per aconseguir una obertura al do 
de Déu, cal una pedagogia que es dis
tancia del judici crític i s'endinsa més 
en el judici existencial, per viure a 
fons la vida en Jesucrist des del sí de 
l'Església. Aquesta pedagogia recla
ma una evangelització més directa, 
més endinsada en l'àmbit de la predi
cació, que dóna importància tant a la 
presència com a la mediació. 


Descrits breument aquests mèto
des, caldrà demanar molt a la nostra 
tasca pastoral, caldrà demanar-li que 
no es perdi en una gran trama pastoral 
on només tenen cabuda els perits de la 
pastoral, que només és la disciplina 
dels entesos. Purificació, simplifica
ció i essencialització seran actituds 
necessàries per trobar la nostra identi
tat i la nostra comunió i alhora, el que 
és més importànt, resultarà del tot evi
dent que el sentit de tot i la raó de tot 
és la iniciativa de Déu. 
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"H' I 
em Vtscut per sa var-vos 


els mots, 
per retornar-vos el nom 


de ca~~oo:~:,~'" 


Fidels a la nostra inquietud ¡ vocació de suport a diferents manifestacions culturals, a GRUP ENHER 


patrocinem la MOSTRA DE REVISTES EN CATALÀ 1997, J felicitem 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 


rol enher 







RADIOGRAFIA D'ALGUNS MOVIMENTS 


El Moviment de joves cristians del 
bisbat de Tortosa 


FRANCESC CABAllÉ, president diocesà del Moviment de joves cristians de Tortosa. 


El Moviment de Joves Cristians 
del Bisbat de Tortosa començà a posar 
les arrels de la seva existència en el 
mes de febrer de 1978, amb motiu 
d'unes Jornades convocades per la Vi
caria d'Apostolat Seglar; van ser-hi 
invitats tots els preveres que treballa
ven en el camp dels joves. Aquelles 
Jornades foren dirigides per Mn. 
Ramon Prat i Pons, delegat de Joventut 
del Bisbat de Lleida, en aquell temps. 


El compromís més important assu
mit per un bon nombre de preveres 
fou el de treballar, amb una mínima 
però decidida coordinació. Llavors 
començaren els primers grups, que en 
un principi foren anomenats Grups de 
Revisió de Vida per la metodologia 
emprada per la majoria. 


Ben aviat es formà un petit equip 
diocesà, i es va elegir com a responsa
ble Núria Homedes Beguer, militant 
del MUEC i que fou un do de Déu per 
la seva capacitat i sobretot per la seva 
entrega. 


Poc a poc es van anar perfilant i 
concretant les característiques essen
cials del Moviment. Els Grups de Re
visió de Vida començaren a anome-


nar-se Moviment de Joves Cristians 
per tal d'evitar que el Moviment es 
confongués amb la metodologia que 
s'emprava. 


El Moviment de Joves Cristians, 
Moviment general d'Acció Catòlica 


Des del primer moment així ha es
tat concebut i viscut el nostre Movi
ment per la majoria dels seus dirigents 
i consiliaris. En el Moviment de Joves 
Cristians tenen cabuda tots els nois i 
les noies de les parròquies del bisbat 
sense tenir en compte el medi d'on 
provenen. Aquesta decisió no fou una 
decisió precipitada, ni fruit d'una 
menysvaloració dels Moviments espe
cialitzats d'Acció Catòlica. En aquell 
moment, tenint presents les caracterís
tiques del nostre bisbat, es pensà que 
la fragmentació en petits grups més 
aviat peIjudicaria que no pas afavori
ria el projecte de pastoral juvenil. 


El Moviment de Joves Cristians: 
d'on parteix i què pretén 


Dos són els eixos essencials del 
Moviment de Joves Cristians, en què 31 
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es basa i d'on partéix: la fidelitat a 
Jesucrist i al món dels joves. 


a) Fidelitat a Jesucrist. El desco
briment i seguiment de Jesucrist ens 
porta a contemplar Jesucrist com el 
prototipus d'home. En Ell se'ns ha 
revelat l'ésser de l'home. 


La fe en Jesucrist suposa acceptar-
10 com l'únic Absolut, amb la con
fiança plena de saber que s'és en bo
nes mans; amb actitud permanent de 
conversió per créixer en la comunió 
amb Ell, sentint-nos cridats a la trans
formació del món. 


Aquesta vida de fe en Jesucrist in
tentem viure-la comunitàriament, i ens 
esforcem per aconseguir que els nos
tres grups siguin llocs de comunió, 
d'acceptació i de descobriment de la 
voluntat de Déu. 


b) Fidelitat al món de joves. Com 
ajoves que som, creiem en els joves, 
«en la forca d'extraordinària impor
tància del jovent d'avui» (AA 2). 


Aquesta fidelitat ens porta a inse
rir-nos en les realitats juvenils allí on 
es viuen, creen i es transmeten els va
lors, la cultura, les aspiracions, les an
goixes i les contradiccions dels joves. 


Aquesta fidelitat ens porta a l'anà
lisi de la realitat d'allí on vivim i es 
realitza la nostra vida, i estudiar a fons 
les causes i les conseqüències imme
diates i futures, personals, ambientals 
i socials. 


La fidelitat a Jesucrist ens porta a 
la fidelitat al nostre món de joves. 


Aquesta restaria mancada, desdibui
xada o ambigua si la nostra fidelitat a 
Jesucrist no es manifestés amb el tes
timoniatge d'una vida coherent. 


Aquesta doble fidelitat intentem 
viure-la amb una actitud àmpliament 
oberta, profundament crítica i eficaç
ment transformadora. 


El Moviment de Joves Cristians, Mo
viment educador i evangelitzador. 


a) El Moviment de Joves Cristians, 
moviment educador. És un moviment 
educador de persones, que proporcio
na al jove el desenvolupament de la 
seva personalitat. Com ho du a ter
me? Doncs, de la manera següent: 


A través de l'observació-reflexió 
i acció, capacitant els joves a ser cada 
dia més responsables, més lliures, 
més persones. 


- A través del coneixement propi, 
dels altres i del món. 


- Ajudant-lo a descobrir la seva 
vocació laïcal. 


b) El Moviment de Joves Cristians, 
moviment evangelitzador. A través de 
la conscienciació del fet que nosaltres 
els joves «hem de ser els primers i 
immediats apòstols dels nostres com
panys» (AA 12 bl. 


- Confessant i testimoniant Jesucrist 
com <<l'únic salvador dels homes i de 
la humanitat amb la nostra vidm> (LG 
35 bl. 


- «Portant una vida coherent amb 
el que creiem» (LG 35 b), en les reali
tats relacionades amb el nostre món 
de joves. 







Aquesta tasca evangelitzadora, 
amb totes les dificultats i entrebancs 
que comporta, ens evangelitza a cada 
moment. 


Estructura del Moviment de Joves 
Cristians 


Avui, el Moviment de Joves Cris
tians consta de dues etapes: l'etapa 
d'iniciació l'etapa militant. 


Etapa d'iniciació. Formen part 
d'ella els nois i les noies a partir dels 
15-16 anys i fins als 18. La major part 
d'ells provenen dels grups parroquials 
de postconfirmació i de centres d' en
senyament secundari. 


En el seu començament el grup, 
format entre 7 i 9 membres, és acom
panyat per l'iniciador, noi o noia amb 
coneixement del Moviment, que els 
acompanyarà fins que el grup pugui 
funcionar per si mateix. Arribat aquest 
moment, el grup escull qui farà de res
ponsable, que en un principi serà aju
dat per l'iniciador. 


El Moviment té preparats 48 te
mes, dividits en dos blocs, per a aques
ta etapa. Els temes estan exposats en 
forma d'enquesta -veure, jutjar i ac
tuar- i al final contenen uns punts per 
a la reflexió i el diàleg que amplien el 
tema tractat. Els temes escollits fan 
referència a la situació en què es troben, 
l'adolescència i el començament de la 
joventut, i han estat triats des de l'ex
periència de vint anys del Moviment. 


Etapa militant. Aquesta etapa s'ini
cia a partir dels 18 anys, quan molts 


ingressen en la universitat. En aques
ta etapa procurem que tots els grups 
tinguin el seu consiliari. Però és el res
ponsable l'encarregat de vetllar per la 
preparació, el desenvolupament i la 
revisió de les reunions, i és una peça 
fonamental dins del Moviment. 


En el començament del Moviment, 
la quasi totalitat dels grups seguia la 
Revisió de Vida. En els darrers anys, 
el Moviment ha preparat un pla de 
cinc anys de duració seguint el mèto
de d'enquesta, en què els militants 
descobreixen els trets fonamentals 
per seguir Jesucrist, a la vegada que 
revisen la seva vida i s'esforcen per 
anar introduint aquest llevat en el 
nostre món. Hem fet cap a oferir 
aquest pla, conscients de la necessitat 
que tenim de descobrir i viure les 
grans veritats de la fe, i com a base 
de la Revisió de Vida per als anys 
següents. 


Altres eines 


Tot aquest procés de la fe del mili
tant va acompanyat de: 


- trobades generals del Moviment; 


- trobades de grup on s' aprofun-
deixen i revisen aspectes, temes i 
qüestions específiques del grup; 


cursets sobre qüestions demana
des pels grups de base; 


cursets sobre el Moviment, tant 
per als responsables i iniciadors com 
per a tots els membres, siguin de 
l'etapa d'iniciació o de l'etapa mili
tant, i 


- recessos en els temps forts li
túrgics. 33 
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L'enfortiment i la solidesa dels 
grups després de tants anys de vida del 
Moviment, hem de constatar-ho i res
saltar-ho, han estat confirmats pels 
militants que segueixen el pla i són 
constants en l'assistència als cursets 
organitzats pel Moviment. El creixe
ment d'aquests nois i aquestes noies 
com a persones creients en Jesucrist 
és ben palès. 


Cap on anem 


El Moviment de Joves Cristians 
pretén: 


Formar nois i noies amb sentit de 
llibertat responsable, esperit de servei, 
recerca constant i pacient de la veritat, 
lluitadors del Regne de Déu en si ma
teixos i en els altres ... El Moviment 
intenta formar persones: 


- amb una opció prioritària, essen
cial, per Jesucrist; 


- conscients que aquesta tasca és 
impossible realitzar-la sense una au
tèntica vida de pregària i de freqüèn
cia sagramental; 


- que anunciïn Jesucrist com a Se
nyor i Salvador, mitjançant el nostre 
testimoni de vida, i 


- que participin en les tasques del 
Secretariat Interdiocesà de Joventut, 
com a moviment català que és. 


Conclus.ió 


El Moviment de Joves Cristians 
(jel Bisbat de Tortosa és un moviment 
d'Acció Catòlica general que forma 
part i participa en les tasques del Se
cretariat Interdiocesà de Joventut de 
Catalunya i les Balears. És present en 
les parròquies del Bisbat i treballa en 
la formació de joves en la seva dimen
sió humana i cristiana, acompanyats 
de consiliaris convençuts de la neces
sitat del treball pastoral entre joves. 







Moviment de joves cristians d'Urgell 
(MJCU) 
RAMON BAlAGUÉ, delegat del Moviment durant sis anys. 


Introducció 


No sempre resulta fàcil parlar del 
treball d'un Moviment des dels seus 
inicis. Enguany (1997) es compleixen 
els 20 anys del Moviment de Joves 
Cristians d'Urgell. 


El 1976 fou un any de forta inquie
tud diocesana a nivell del treball pas
toral amb els joves. Es plantejava una 
nova panoràmica de treball pastoral 
en la diòcesi. 


En la XV reunió del Consell del 
Presbiteri (novembre del 75) es pre
senta una ponència sobre la situació 
de la joventut. D'ella en surten con
clusions i una primera comissió detre
ball per elaborar un estudi sobre el tre
ball pastoral a nivell de joves. Calia 
constituir la Delegació diocesana de 
joventut. 


El 28 de febrer de 1976 es convoca 
a Artesa de Segre preveres, religiosos! 
es i laics interessats en la tasca pasto
ral dels joves. Es comenten les conclu
sions de la ponència sobre joventut 
estudiada en la XV reunió del Consell 
del Presbiteri. Resolució final «a fi de 
coordinar activitats i que hi hagi al
guns responsables a nivell diocesà 
que vagin pensant i organitzant la 
Delegació de joventut, s'elegeixen 
Mn. Ramon Solé i Joan Pujo!». 


S'ha iniciat un treball que ha de 
caminar i obrir nous camins. Se su
men esforços i aquest mateix any Mn. 
Ramon Solé és nomenat delegat de 
Joventut. En l'àmbit de Catalunya 
s 'ha programat un Congrés de la Jo
ventut. El mateix delegat, junt amb 
alguns joves, hi participa d'una mane
ra ben activa en l'apartat del Congrés 
que tracta de l'àmbit de la fe. Foren 
unes sessions intenses, creatives i ben 
esperançadores per al nostre Bisbat. 
D'aquí sorgí la idea de crear el Movi
ment de Joves Cristians d'Urgell. 


20 anys! Es feu una parada-revi
sió-celebració el 1987, en què es com
memoraven els 10 anys. Nou impuls, . 
nova empenta, noves iHusions sorgi
ren d'aquesta celebració. 


Els inicis 


Trobades d'iniciació, pasqües, ce
lebracions de Nadal, travesses, troba
des generals, pentatemes, etc. foren 
els eixos d'un caminar que, poc a poc, 
anaren constituint i consolidant el 
MJCU. Inicis engrescadors i amb un 
bon nombre de participants. Trobada 
que es programava, trobada que esta
va garantida per la presència de joves. 
Les parròquies obrien les portes a 
aquest desig d'arribar al jove, de fer
li present la fe amb un estil jove, ani- 35 







mat i celebrador. Calia equilibrar fe i 
animació. 


Eljove d'aquells anys no vivia dis
persat. Encara restava al poble com a 
estudiant i treballador. Els universita
ris es coordinaven per mitjà de les tro
bades del CCU i els caps de setmana 
dins el Bisbat. No existia l'estrès d'anar, 
de fer, de córrer ... que avui hi ha. 


Els 10 primers anys foren una pre
sència viva, permanent i renovadora 
de joves. El Moviment era un valuós 
mitjà per a consolidar aquesta presència. 


El 18 d'abril de 1987 a Artesa de 
Segre celebràvem la Pasqua jove. 10 
pasqües! El bisbe Joan deia, a propò
sit d'aquest aniversari, tot sintetitzant 
el que havia estat i havia de ser el 
Moviment: 


«Deu anys que truca el telèfon, 
corre lafurgoneta de Mn. Ramon d'un 
poble cap a un altre i la nostra gent 
jove s 'apinya per a cantar i riure. per 
a celebrar la fe i aprendre. 


»EI camí de la vida. que bonic és 
quan comença! I serà llarg. Bones al
forges faran falta. Il-Iusió i amistat. 
Ah, que maca és l"amistat! Que mai 
no s ·oblida. Com una llum en la vida. 


»Hi ha un amor que cal descobrir, 
una llum que no s'apaga, un bon pa 
que ens dóna força. Jesucrist. Amunt, 
amunt! Seguiu el vostre camí. Alguns 
pugeu feixucs amb el pes de la feina, 
però satisfets perquè la vostra joven
tut ja dóna fruit. Darrere vostre se 
sentia fressa d~ la mainada que us 
segueix. Com una sínia de catúfols 
fent rajar sense parar l'aigua de lafe 
i de l'amor, que el jardí la necessita i 


36 el món vol veure f/ors». 


També Mn. Ramon Solé, delegat 
de Joventut, recordant els 10 anys 
deia: 


«Quan un grup d'amics hafet una 
llarga caminada i ha assolit un punt 
alt, des d'on hi ha una bona perspec
tiva, tothom se sent convidat a aturar
se per refer forces. Des d'allí, es con
templa la vall. resseguint amb la 
mirada el camí recorregut, es recor
den dificultats superades, es valora 
l'esforç, se saboreja el gOIg d'haver 
assolit un primer cim, i també es mira 
amb i!'lusió i esperança el camí que 
resta per recórrer. .. És que 10 anys 
SÓn un bon cim, ja hi ha perspectiva, 
una llarga i viva història a celebran). 


Insistia o redefinia quin era l' espe
rit i el sentit del MJCU: 


«No tingueu por de comunicar la 
Bona Nova del Crist als vostres amics; 
molts també hi donarien, com vosal
tres, una bona resposta. Hi ha molts 
joves que necessiten, com en cert mo
ment vosaltres, que algú els cridi i els 
convoqui. Durant aquests anys de 
moviment heu estat els joves els qui 
heu evangelitzat els joves; aquest és el 
camí a seguin>. 


Trets bàsics del Moviment 


- El jove ha d'anunciar l'Evange
li al jove; aquest és l'objectiu priorita
ri del Moviment. 


- El protagonista del MJCU ha de 
ser el jove, que nodreix amb renova
da il'lusió la missió del Moviment: 
autonomia en cada poble, correspon
sabilitat en la seva gestió general, 







iniciatives potenciades i assumides 
arreu. 


- Amistat ife. Binomi permanent 
del Moviment. Espai obert, sincera 
comunicació interpersonal, identitat 
cristiana ben clara. 


- Reflexió, celebració i compro
mís. Tres aspectes d'una mateixa vi
vència cristiana. Diàleg obert i sincer, 
crític i constructiu, que cerca d'enten
dre per creure i sap que cal creure per 
entendre. Celebració joiosa i digna, 
que no ens allunya del Poble de Déu, 
sinó que ens fa petita comunitat en 
comunió amb l'Església diocesana i 
universal. Compromís que comença 
en el mateix Moviment i es desplega i 
projecta enfora, en multiplicitat de 
concrecions per a transformar el món 
on vivim. 


- Actituds i valors evangèlics pro
clamats i viscuts: amor, veritat, justí
cia, llibertat, esperança ... 


- Desafiament a una societat con
sumista i als seus missatges buits. 


El Moviment, en definitiva, ha de 
ser lloc de retrobament amb un mateix 
per mitjà de la pregària, la reflexió, el 
silenci; amb la natura per ser el marc 
en el qual es desenvolupen moltes ac
tivitats; amb els altres pel seu caràcter 
comunitari i afavorit per les trobades, 
els diàlegs, les reflexions en equip; i 
amb Déu, donada la seva identitat. 


Llums i ombres 


L'any 1989 es nomenà com a nou 
delegat Mn. Ramon Balagué. Es feu 


necessari un nou replantejament. Eren 
12 anys des dels inicis, en què Mn. 
Ramon Solé havia acompanyat els jo
ves en el procés de maduració de la fe. 
El Moviment s 'havia consolidat. Es
devenien ben familiars les Accions 
Comarcals ( AC), les Preparacions 
d'Accions Comarcals (PAC), les Pre
paracions de Nadal i Pasqua (PN i 
PP). Temes, ponències, caps de setma
na, celebracions ... tot havia donat 
vida, engrescament, creixement i ma
duració de la fe en molts de joves. 


Amb el nomenament del nou dele
gatiniciàvem una nova etapa. En la 
presentació que feia a Artesa de Segre 
el2 de setembre de 1989 deia textual
ment: 


({ Hi haurà plantejaments dife
rents. Mai, però, en contra del que ha 
estat el Moviment. Mai pretendré 
menysvalorar la feina feta i ben feta 
fins ara, però sí que us demano que 
comprengueu la meva manera de ser 
que pot anar portant una nova pers
pectiva al Moviment. Un canvi no es 
fa en un dia. Crec que en el curs dels 
anys hi haurà coses, accions, activi
tats que s'aniran modificant. 1 això 
ho hem d'acceptar. Si no ho féssim no 
respondríem als signes dels temps i a 
les noves aspiracions dels qui ens 
empenyem>. 


I afegia: 
«Pel fet de ser un Moviment de jo


ves creients cal tenir en compte el 
creixement de la fe del jove. El Movi
ment ha de saber respondre a les ne
cessitats de cada jove. Hi ha qui té 
unafe inicial, qui crítica, qui compro
mesa, qui fosca o en procés de plan
teig. Caldrà fer accions on cadascú 37 
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trobí una resposta adíent al seu mo
ment. Hí haurà accions ben emmarca
des en el compromís de la fe; altres 
ratllaran dins una temàtica humano
cristiana; algunes de forta interiori/
zació (recés, pregària .. .). D'entrada 
tothom ha de saber, corn ho sabia fins 
ara, que el Moviment és església dio
cesana i que el que volem fer i ser és 
Església. Això ens ha de comprometre 
a treballar a les parròquies». 


Després de 12 anys, les realitats 
del Bisbat havien canviat. Els joves 
cada vegada estaven més implicats en 
altres activitats, el clergat creixia en 
edat i no connectava ja tant amb el 
jove, hi havia parròquies i rectors que 
no afavorien massa el treball del Mo
viment... Alguns creien que el Movi
ment treia els joves de la parròquia. 
És clar que el jove es trobava bé en 
les celebracions del Moviment i, 
fruit d'una mala formació, inicialment 
menysvalorava aleshores les de la par
ròquia. En molts dels casos les com
parava. Això, amb més o menys cons
ciència, provocava una certa crispació 
de rectors amb el Moviment. 


El jove era qui engrescava el jove. 
La trobada, la festa, la celebració, la 
gresca, la sortida, el cap de setmana, 
el tema, l'amistat, la fe ... feien que 
amb facilitat una trobada fos sempre 
concorreguda i quedava assegurat 
l'èxit de participació. 


Poc a poc, però, nous aires, nous 
plantejaments, noves exigències, noves 
ocupacions i dedicacions dels joves van 
portar a revisar la marxa i a donar res
posta des del Moviment a les noves exi
gències ael jove i del Bisbat tan dispers. 


El jove marxa dels pobles. El Piri
neu es despobla. Es fan tempteigs de 
coordinar una acció pastoral amb jo
ves dins del Bisbat. Es crea una Co
ordinació de Moviments, Col'legis i 
Parròquies amb qui es treballa. Es tro
ben dificultats a fer aquesta tasca. 
S'inicia amb i!·lusió, però prompte 
minva. La voluntat hi és, no tant els 
resultats. 


El Moviment ha tingut i continua 
tenint una presència més activa a la 
zona sud del Bisbat (Pla d'Urgell, 
Urgell, Segrià, Noguera ... ) i no tant a 
l'Alt Urgell, la Cerdanya, Andorra, el 
Pallars, la Val d'Aran. S'hi han fet al
gunes trobades amb una participació 
diversa. La continuïtat ha estat minsa 
i manquen coordinadors o animadors. 


Tot això ens fa adonar que cal 
plantejar-se quelcom nou a nivell de 
Delegació i de Moviment. Un equip 
de joves que havien estat al Moviment 
des del seu inici es van trobar amb el 
nou delegat i, amb seriositat i reflexió, 
van fer una valoració de com ens tro
bem en l'àmbit del Bisbat en relació 
a la pastoral en general i juvenil en 
particular. 


D'aquí nasqué el grup de reflexió 
que amb el mètode de revisió de vida 
intenta veure la realitat, jutjar-la i pre
sentar propostes de futur. Foren unes 
sessions (any 1992; la tarda dels diu
menges) llargues, animades algunes, 
crítiques totes i, fins i tot, de vegades 
amb certes tensions. Sempre, però, 
portats per un esperit de voler fer 
un bé al Bisbat i al jove. Anotem el 
que es demanava als moviments del 
Bisbat: 







«Els diversos moviments cristians 
de joves (Escoltisme, Hora-3, Movi
ment de joves cristians, Centres d'es
plai) han de fer un esforç de renova
ció. Cal, en alguns casos, una major 
identificació real d'aquests movi
ments amb l'Església, una major im
plicació amb les parròquies. I, en tot 
cas, cal demanar a aquests moviments 
una autèntica vocació evangelitzado
ra i una participació normal en la 
vida de l'Església. Per la seva banda, 
l'Església ha de fer un major reco
neixement d'aquests moviments, tot 
valorant la tasca pastoral que tenen 
encomanada. Aquest major reconeixe
ment s 'ha de palesar en un major su
port humà i material i en una major 
coordinació organitzativa, presència 
activa dels consiliaris, programacions 
conjuntes, aprofitament d'infraestruc
tures, ressò publicitari». 


Cursos d'auimadors de Pastoral 
juvenil i projecte de Pastoral 


Tot això ens portà a organitzar uns 
cursos d'animadors de Pastoral Ju
venil. Es feren a Balaguer i a la Seu. 
La participació fou bona i la il'lusió 
encara més. Calia una presència d'a
companyament per part dels consilia
ris dels Moviments o de la mateixa 
parròquia. 


D'aquests cursos nasqué la urgèn
cia de fer un projecte de pastoral per al 
Bisbat. Es formà una permanent. Du
rant un curs (1994) es feu la redacció 
del que n'esdevenia: l'avantprojecte. 
Del gener al juny de 1995 s'anà pre
sentant als diferents arxiprestats, Con
sells de pastoral i del Presbiteri. S 'hi 


feien esmenes, aportacions, amplia
cions. Així s'anava assentant un pro
jecte concret i pensat per a un Bisbat 
rural i amb pocs recursos humans en 
algunes zones. Els redactors no hi es
talviaren temps, il'lusió, dedicació i 
quilòmetres. 


Què ha representat el Moviment 
per a molts joves? 


- Lloc d'encontre i de caliu humà. 
Espai per a revifar i madurar lafe. 


Han estat centenars de joves els 
que han passat per moltes trobades, 
celebracions, caps de setmana aple
gats en el diàleg-reflexió d'un tema, 
preparant pasqües i nadals, participant 
en recessos i tallers de pregària, fent 
revisió de vida cada setmana ... 


- El Moviment ha portat nova vi
talitat i compromís dels joves en les 
parròquies. 


Aquestes parròquies els han obert 
les portes, s'han compromès en la 
catequesi, l'animació de les celebra
cions, grups i centres d'esplai cris
tians, Càritas, Consells de pastoral, 
Escoltisme ... 


Dels qui han «passat» pe! movi
ment, a alguns els haurà quedat in
quietuds i vivències. Un jove que hi 
fou des de l'inici i que hi conegué la 
que és la seva esposa, deia: «El Movi
ment dóna a tots aquells joves que 
s 'hi acosten una possibilitat nova de 
celebrar la seva fe». 


Un matrimoni, els fills del qual 
han passat i viscut en el Moviment, 
deia d'ells: «Estem plenament con- 39 
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vençuts que el Moviment els ha estat 
molt positiu. Els nostres fllls han des
cobert una nova dimensió de la convi
vència, de l'amistat i del compromís. 
Comparteixen la fe mitjançant la re
flexió, la pregària i l'Eucaristia i cul
tiven unes relacions obertes, sinceres, 
riques i molt necessàries en la seva 
època de joves». 


També uns pares deien del Movi
ment: «Creiem que és un gran bé per 
a l'Església d'Urgell, i una oportuni
tat excepcional per als nostres joves, 
poder gaudir d'un moviment cristià, 
capaç de canalitzar les inquietuds de 
la fe per mitjà de la reflexió, l'amistat, 
la convivència, el treball, l'alegria i la 
joia de la festa». 


Moment actual 


Ens cal ser objectius. Reconeixem 
la feina fins avui; les circumstàncies, 
l'ambient, les famílies i les parrò
quies hi ajudaven. Avui les coses han 
canviat. 


Ja hem dit que el jove viu més ocu
pat (atrapat) per mil i una coses. Té un 
gran ventall de possibilitats que li per
meten fer moltes i variades activitats. 


El nostre jove viu en la pròpia carn 
les .mancances de la societat en gene
ral. Li manquen models i referències 
joioses i engrescadores. Viu en un mòn 
dessacralitzat i pluralista. La fe i l' èti
ca no són punts de referència. No hi 


ha veritats permanents. Tot esdevé re
latiu. Es baixa, com es diu, el llistó de 
la moralitat, dels comportaments lliu
res i responsables, s'accepta tot. Fàcil
ment es condescendeix. 


Ens trobem davant un jove que no 
està acostumat a interioritzar, que li 
agrada el soroll, que no té espais de 
quietud per a escoltar i ser escoltat; 
potser els propis pares no li han ofert 
una educació on hi hagi un equilibri 
cos-esperit. També hi ha el jove que 
va a missa, però que no es compromet 
en cap realitat eclesial. 


Aquesta panoràmica fa que al jove 
li costi engrescar-se en un Moviment 
cristià. D'un temps ençà, han dis
minuït les trobades, accions i celebra
cions. Costa fer una programació sa
bent que pot ser acollida, acceptada i 
participada. 


Les parròquies, en la major part, 
no anuncien als joves el que es fa per 
ells. Als Instituts i Col'legis, en les 
classes de Religió sovint són silencia
des les activitats amb els joves a nivell 
diocesà. 


Sí, augmenten les celebracions de 
Pasqua i de Nadal. Són un símptoma 
que el jove encara necessita, cerca, 
vol, anhela. 


El moment actual demana un nou 
planteig, una revisió i propostes de 
futur. El temps és madur, la collita 
abundant i els sembradors són a punt. 







La renovació carismàtica 
JOSEP OTÓN, Barcelona, 


Introdncció 


Des de sempre, un dels grans rep
tes que han tingut els creients és saber 
encarnar l'Evangeli en la seva època, 
El missatge de Jesucrist és sempre el 
mateix, està explicitat en la seva vida 
i en la seva predicació, però els mo
ments històrics sí que canvien. Per 
aquesta raó, la manera de presentar 
l'Evangeli evoluciona amb els anys. 


Sovint tenim la temptació d'afer
rar-nos al passat cercant la puresa del 
veritable Evangeli. Però també podem 
caure en la temptació d'adaptar-nos 
tant als temps presents que traïm la 
nostra fe per tal de ser acceptats per 
una societat 


La comunitat dels creients viu la 
tensió d'aquest equilibri inestable, 
L'audàcia i la prudència són dues vir
tuts que han de caminar juntes. Un 
excés de prudència ens pot portar a 
una actitud reaccionària contra els 
canvis; aleshores, l'Església es con
vertiria en un fòssil social digne de ser 
custodiat en un museu. En canvi, un 
excés d'audàcia ens pot portar a inte
grar, indiscriminadament, qualsevol 
novetat; els cristians, enl1uernats per 
una moda passatgera, podríem perdre 
la nostra identitat 


Un dels moments de més dificultat 
per conjugar l'herència cristiana amb 


la modernitat ha estat la ¡!-lustració, 
Aquest moment històric va significar 
un punt d'inflexió en l'evolució del 
pensament occidentaL 


Fins aleshores qualsevol cosmovi
sió era religiosa. Fins i tot els dissi
dents eren creients: heretges o hetero
doxos. Però, a partir del segle XVIII, 
el pensament europeu deixa de recór
rer a Déu com a únic punt d'explicació 
de la realitat Això possibilita l'aflora
ment de teories com la darwiniana, la 
marxista o la psicoanalítica, que pres
cindeixen de la dimensió sobrenatural 
en la seva argumentació. Com diria 
Nietzsche «Déu ha mort», és a dir, ha 
deixat de ser necessari per explicar 
l'origen de l'home i de la història. 


Davant l'impacte de la ¡!-lustració, 
l'Església ha adoptat sovint una acti
tud restauracionista, perquè veia en 
les noves teories possibles enemics, 
La por tenia un fonament, ja que eren 
precisament grups anticlericals els qui 
donaven suport a les noves idees. 


El punt d'inflexió en la història del 
pensament cristià arriba amb el Con
cili Vaticà ¡I. Si seguim l'esperit de 
l'aggiornamento conciliar, ja no és 
necessari l'enfrontament amb la mo
dernitat, sinó que cal adequar el cris
tianisme als temps actuals. Tanmateix, 
tampoc hem de claudicar, perquè ni 
tot és bo ni tot és dolent L'Església té 41 
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la difícil missió de discernir. S'ha 
d'adaptar a l'època en què viu, però 
sense renunciar a l'Esperit que ens 
guia al llarg dels segles. 


La qüestió ja no és contraatacar la 
IHustració amb una apologètica sim
plista, sinó que hem d'incorporar a la 
nostra vida espiritual les aportacions 
del món contemporani. Hem de supe
rar el maniqueisme acusador, deixar 
de satanitzar el pensament modem i 
acceptar que no és l'únic responsa
ble del procés de secularització que 
patim. 


En aquest context social neix la 
Renovació Carismàtica. És un corrent 
espiritual que intenta viure en la pràc
tica diària aquest missatge del Conci
li. I no resulta gens fàcil compaginar 
una forta experiència de Déu amb un 
món que canvia contínuament. 


La Renovació pretén integrar ele
ments de la modernitat en una vida 
cristiana que no renuncia a la dimen
sió sobrenatural. És com si l'Esperit 
ens ensenyés a llegir profèticament en 
el món modern els signes de la seva 
acció. Déu segueix actuant en la histò
ria de la mateixa manera que ho va fer 
en l'Antic Testament, en l'època apos
tòlica, en l'Església primitiva i en tots 
els moments de renovació espiritual 
(orígens del monaquisme, naixement 
dels ordes mendicants, reforma del 
Carmel), però ara ho fa utilitzant 
els mitjans d'aquest moment històric 
concret. 


Per això, en les diferents manifes
tacions de l'espiritualitat carismàtica 
trobem elements de la gran tradició 


mística cristiana convivint amb molts 
aspectes procedents del món contem
porani. Així, a les celebracions comu
nitàries, s'utilitza la música moderna 
per expressar la fe en un llenguatge 
que connecta amb l'home actual. L'apli
cació d'algunes teories psicoanalíti
ques en la pregària d'intercessió per
met fer arribar la llum de la Salvació 
fins als nostres inferns interiors. Les 
ideologies socials han significat una 
crida per recuperar els orígens comu
nitaris del cristianisme. I les modernes 
tecnologies de la comunicació ens 
ofereixen nous mitjans per complir el 
mandat d'anunciar l'Evangeli arreu del 
món. 


D'aquesta manera, l'espiritualitat ja 
no és un reducte dels reaccionaris; ni 
la modernitat, un privilegi dels agnòs
tics. Es pot ser modern i espiritual a la 
vegada. I possiblement, tal com van 
les coses, aviat no serà possible ser es
piritual si no s'és modern; ni tampoc es 
podrà ser modern si no s'és espiritual. 


Elements essencials 


Normalment, qualsevol corrent es
piritual queda definit pel carisma del 
seu fundador. O, si és un treball col'
lectiu, per un document fundacional 
que recull i concreta les expectatives 
generals. No succeeix així a la Reno
vació Carismàtica. Tots aquests ele
ments hi són absents. Per aquest mo
tiu no es parla de moviment, ja que 
aquesta paraula pressuposa una orga
nització i un cos teòric homogeni. La 
Renovació és un corrent d'espirituali
tat que, segons el lloc i les persones 
que l'acullen, adopta diferents formes: 







comunitats molt estructurades o grups 
espontanis i deslligats; un estil litúrgic 
i monacal; formes artístiques contem
porànies o expressions d'espiritualitat 
popular; un gran compromís social o 
una gran vocació contemplativa; mo
viments de masses que omplen estadis 
o grups reduïts que es reuneixen en 
una sala parroquial. 


Però quins són els elements essen
cials que donen identitat a aquest cor
rent espiritual? Els podríem sintetitzar 
en sis punts: 


1. Una revelació 


La fe no és foscor, ni irracionalitat. 
La fe és llum, és una forma de conei
xement. La fe neix d'una experiència 
de revelació. La revelació és un acte 
de l'Esperit Sant que aporta a les per
sones una experiència viva de les rea
litats sobrenaturals i un coneixement 
profund de Déu. 


La Renovació és precisament un 
lloc de revelació. És a través de la grà
cia de la Renovació que moltes perso
nes arriben a tenir un coneixement ín
tim i una convicció interior respecte 
de les veritats de fe. Res de nou és re
velat per Déu, però els misteris de la 
Salvació cristiana, custodiats i trans
mesos per l 'Església, són assimilats 
d'una forma nova, viva i personal. 


Tal com va dir el Concili Vaticà 11: 
<<1 per tal que la intdligència de la re
velació sigui més profunda, el mateix 
Esperit Sant perfecciona constant
ment la fe mitjançant els seus dons» 
(Dei Verbum, 6). En el mateix docu
ment la revelació es descriu amb aques-


tes paraules: «Mitjançant la divina re
velació va voler Déu manifestar-se i 
comunicar-se a si mateix i els eterns 
decrets de la seva voluntat a propòsit 
de la salvació dels homes, per tal de 
comunicar-los els béns divins que 
superen totalment la comprensió de 
la inte¡'¡igència humana» (Vat I D. 
3005) (Dei Verbum, 6). 


El vehicle privilegiat per rebre 
aq uesta revelació són les Sagrades 
Escriptures. La Paraula de Déu va ser 
escrita sota la inspiració de l'Esperit 
Sant, i aquest mateix Esperit atorga un 
gran amor i una comprensió especial a 
tots aquells que la llegeixen amb de
voció i es deixen conduir per Ella. 


Aquesta revelació personal és el 
fonament de tota la vida cristiana, tant 
de la vida espiritual com de la praxis 
ètica i evangelitzadora. Tal com diu 
Tauler, el gran místic predicador do
minic del segle XIV, qui té una cons
ciència mística, és a dir, una ment i un 
cor receptius a la revelació, «sap im
mediatament allò que ha de fer, allò 
que ha de demanar i, sobretot, allò. que 
ha de predicar». 


2. Un retrobament amb Déu Pare 


La vida espiritual és una interacció 
conscient amb el Déu viu, el Pare de 
nostre. Senyor Jesucrist. Aquesta rela
ció realitza aquella activitat de l'Espe
rit Sant descrita per Sant Pau quan diu 
que l'Esperit Sant i el creient excla
men AMa (Rm 8: 15). Una vegada 
més hi ha Presència de Déu a la terra i 
aquesta Presència actua sobre la ma
teixa arrel de l'alienació i de la solitud: 
el desconeixement de Deu. 43 
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Déu es revela com a Pare. Ja no és 
un Ésser llunyà i estrany sinó que s'apro
pa a la humanitat. Aquest coneixement 
de Déu Pare dóna a la persona una cer
tesa de la seva dignitat com a ésser humà. 
Algú té cura de nosaltres. Algú ens va
lora. Algú ens estima. Per això Déu és 
adorat i reverenciat, estimat i glorificat. 


A mesura que aquesta relació fi
lial creix i envaeix la psicologia hu
mana, molts complexos, pors i insegu
retats desapareixen. La Presència d'un 
Pare dóna una seguretat interior que 
reequilibra l'estructura de la perso
nalitat. L'amor patern guareix feri
des molt profundes. 


Aquest guariment del cor permet 
que l'home estimi Déu amb afecte es
piritual. I aquest afecte també és una 
acció del mateix Déu, ja que és sostin
gut pel do santificant de pietat. 


3. Una experiència de conversió 


En l'actualitat vivim en una era 
de deisme, d'agnosticisme pràctic, i 
aquesta definició val tant per als cris
tians com per a qualse:vol altra perso
na. La confusió mental a propòsit de la 
salvació, de la realitat i de la identitat 
de Jesucrist, i de les conseqüències 
ètiques de la fe és tal que molts cris
tians es troben paralitzats espiritual
ment. Ignoren què vol Déu de les se
ves vides, desconeixen el propòsit de 
la seva existència i la seva noció de la 
salvació està enfosquida. És un fet que 
una bona part dels batejats ja no saben 
exactament què significa ser cristià. 


A la declaració del mes d'octubre 
de 1979, sobre la Renovació Carismà-


tica, els bisbes belgues afirmaven: ,<Al 
centre de la Renovació hi ha una expe
riència de conversió, una adhesió cons
cient a Jesucrist. Senyor, Salvador i 
Redemptor; hi ha una nova obertura 
a l'Esperit Sant, a la seva sobirania i 
als seus dons». 


Sant Pau afirma: "Si confesses amb 
la teva boca que Jesús és Senyor i creus 
en el teu cor que Déu el va ressuscitar 
d'entre els morts, et salvaràs» (Rom. 
10,9). I en la carta als cristians de Fi
lip descriu l'aclamació que fan els 
cristians, quan ja han comprès l'origen 
diví de Jesucrist i l'humil despreniment 
de si mateix pel qual hem estat salvats. 
Aquesta aclamació és: ,<Jesucrist és 
Senyor» (Flp 2: S-ll). Sant Pau arriba 
a afirmar (Cor 12: 1-2) que ningú no 
pot dir que Jesús es Senyor si no és per 
l'Esperit Sant. Dit d'una altra manera, 
ningú no pot conèixer realment qui és 
Jesucrist si no rep una revelació per 
part de l'Esperit Sant. 


Per això, la conversió i el segui
ment de Jesucrist són una obra de 
l'Esperit en nosaltres. És Ell qui ens 
revela Jesús de Natzaret, és Ell qui 
mou els nostres cors a adherir-nos a 
l'Evangeli i és Ell qui sosté el nostre 
caminar. 


4. Una gràcia de guariment interior 


Sovint es redueix el cristianisme a 
un codi moral. Sembla com si ser cris
tià fos bàsicament haver-se après un 
manual de bons costums i practicar-lo. 
Aleshores el cristianisme seria una 
derivació de l'estoïcisme i no la Salva
ció atorgada per Déu per mitjà del seu 
Fill Jesucrist. 







Si bé és cert que l'ascetisme és 
molt important; que no es pot entendre 
la vida cristiana sense una participació 
activa de la nostra voluntat; i que sen
se un acte de voluntat no hi ha exerci
ci autèntic de la llibertat personal, no 
n 'hi ha prou amb el nostre esforç. Sen
se l'ajut de Déu no ens podem salvar. 


El pensament occidental oscil·la 
entre dues tendències. D'una banda, el 
sentit pessimista de «l'home és un llop 
per a l'home» que ens porta a confor
mar-nos en la mediocritat moral; pen
sem que no es pot fer res per canviar i 
que no podem lluitar contra allò que 
és innat en l'ésser humà. D'altra ban
da, hi ha l'optimisme ingenu de «l'ho
me és bo per naturalesQ», que confia 
cegament en les bones intencions però 
que no sap com justificar el mal en el 
món. 


L'Esperit Sant canvia l'escala de 
valors i la conducta de tots aquells que 
accepten deixar-se conduir per Ell. 
Només la gràcia pot canviar l'home' 
camal en home espiritual i pot «des
pullar-nos de l'home vell que, en la 
nostra manera de viure anterior, s'ana
va corrompent rere les cobejances. 
enganyoses, renovar-nos per una trans
formació espiritual del nostre enteni
ment, i revestir-nos de l'home nou, 
creat a imatge de Déu en la justícia i la 
santedat de la veritat» (Ef 4: 22-24). 


El camí de conversió i de santifica
ció passa pel guariment interior. Els 
canals més freqüents per mitjà dels 
quals podem experimentar aquest gua
riment són l'assimilació del missatge 
de salvació, els sagraments, la pregà
ria d'intercessió i les relacions frater-


nes en el si de la comunitat. Aquest 
procés interior condueix vers els fruits 
de l'Esperit que són «amor, joia, pau, 
paciència, benignitat, bondat, fideli
tat, dolcesa, temprança; contra aques
tes coses no hi ha llei» (GalS: 22). 


L'Esperit Sant ens fa participar de 
la santedat de Déu. En els testimonis 
de les persones que han viscut l'expe
riència de l'efusió de l'Esperit Sant, 
veiem com el pecat afecta les profun
ditats de la personalitat humana, com 
podem ser .alliberats i com podem 
gaudir d'una vida transformada, no 
solament per l'esforç personal, sinó 
gràcies a l'acció sobrenatural de Déu. 


5. La lloança 


Napoleó Bonaparte, a les seves 
memòries, afirmava que a Rússia ha
via estat vençut pels cants dels cosacs. 
Aquests guerrers afeblits per Ja fam i 
el fred, esgotats per Ja batalla, reco
braven Jes forces, s'aixecaven i toma
ven a lluitar quan es posaven a cantar. 
Això ens ha de servir d'exemple aJs 
cristians. Sovint ens desanimem i per
dem la ¡¡·Iusió. La lloança és.I'exerci
ci espiritual que ens mantindrà ferms 
en la lluita. 


La lloança forta, explícita i entusias
ta és quasi una característica única 
de la Renovació que la diferencia d'al
tres moviments d'espiritualitat dins 
l'Església. Aquest estil de pregària 
carismàtic, joiós i festiu, amb molts 
cants, crits d'aclamació i picar de mans, 
sovint sobta els qui no el coneixen. 
Potser havíem ritualitzat massa la nos
tra fe i ens havíem oblidat que som 
infants davant de Déu Pare. 45 







En la lloança carismàtica no hi ha 
res d'estrany. Per exemple, el fet d'ai
xecar les mans és un gest antiquíssim 
que té un profund significat filial. El 
trobem en l'Antic Testament (Ex 17: 
11; I R 8: 22; Esd 9: 5; Na 8: 6; Salm 
20: 2 i Salm 33: 21) i en el Nou Testa
ment (Lc 24: 50 i Tm 2: 8). Era la for
ma habitual de pregar dels fidels cris
tians fins al segle IX, moment en el 
qual l'emperador dels francs, Carle
many, el va fer substituir per un gest 
germànic de submissió: ajuntar les 
mans. 


En els grups de pregària, el clima 
de lloança es pot mantenir una estona 
sobre la base de l'entusiasme emocio
nal o del recolzament mutu (psicolo
gia de masses). Però la lloança com a 
estil de vida, la lloança tal i com la 
presenten les Escriptures, la lloança 
com l'ensenyen constantment els 
Salms, només pot sorgir dins d'una 
persona que té experiència de Déu. 
Sense revelació personal no hi ha 
lloança. És fruit de l'acció de Déu a la 
nostra vida. Per això el salmista ora. 
<<Senyor obre els meus llavis i la meva 
boca proclamarà la teva lloanç(p¡ (Salm 
51). I a Isaïes llegim: <<.lo el curaré i el 
consolaré i li donaré ànims a ell i a 
tols els qui amb ell ploraven, posant 
la lloança en els llavis}} (ls 57: 18-19). 


La lloança de Déu és conseqüència 
d'una experiència espiritual molt pro
funda. És una manifestació del do 
santificant de ciència. És la resposta 
espontània davant l'obra de Déu. La 


. gràcia de la Renovació pretén tomar a 
l'Església el sentit viu de gratitud 
per tot el que Déu ha fet per al seu 
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6. L'evangelització 


Durant el procés de maduració es· 
piritual, creix el zel per comprendre el 
missatge bàsic de l'Evangeli, el keryg
ma, í per anunciar~lo arreu. No 'es 
tracta de fer proselitisme fàcil i d'aug
mentar la militància. Es tracta de ser 
llevat, ferment, de transmetre allò 
que vivim. 


Cal que el kerygma, el nucli fona
mental de la nostra fe, sigui procla
mat, perquè tothom tingui l'oportuni
tat de conèixer Jesucrist de forma 
personal i d'acceptar-lo com a Salva
dor i Senyor de les seves vides. 


Aquesta evangelització ha d'anar 
orientada tant als batejats com als 
allunyats. Durant els primers segles 
del cristianisme, primer s'evangelitza
va i després es batejava. Ara, com que 
existeix una gran quantitat de batejats 
catòlics que no tenen consciència de 
la seva dimensió sobrenatural, haurem 
de fer a l'inrevés, haurem d'evangelit
zar després d'haver batejat. 


Però el nombre dels no batejats 
continua creixent. Per això cal que els 
cristians del nostre temps comencin a 
veure Occident, bressol dels missio
ners de tot el món, com un lloc d'evan
gelització. 


La força i el poder per evangelit· 
zar, és a dir, per tocar els cors, canviar 
les vides i portar la gent al coneixe
ment personal de Jesucrist, només pot 
venir de l'experiència de l'Esperit 
Sant. 







Conclusió 


Ara, a les acaballes del segle XX, 
ens trobem en un nou moment histò
ric. Hem viscut el fracàs de molts sis
temes nascuts de la II·luslració. Mol
tes ideologies i formes de pensament 
filles del racionalisme iHuslrat no ens 
han portat tan lluny com pensaven. 
Pretenien conduir l'home cap a la feli
citat i han descobert que no era tan 
fàcil. Malgrat tot, això no ha de ser un 
cant de victòria dels premoderns, sinó 
un motiu de reflexió. 


En l'actualitat, es parla d'un nou 
paradigma científic. Els models expli
catius racionalistes han estat superats. 
La raó humana és massa limitada per 
comprendre la complexitat de la rea
litat. En aquest sentit apareixen no
ves escoles hereves de la psicologia 
profunda de Cari Gustav Jung o del 


relativisme d'Einstein i de la física 
quàntica. 


A més, la realitat social també està 
canviant. El creixement de les esglé
sies evangèliques a Amèrica Llatina, 
l'interès despertat pel budisme i l'hin
duisme i el renaixement de les espiri
tualitats alternatives fan pensar que la 
societat no és tan racionalista com 
sospitàvem i que Déu no està tan mort 
com alguns afirmen. La gent demana 
una espiritualitat que respongui a les 
seves necessitats més profundes. Si 
l'Església no s'adapta i dóna resposta a 
aquestes demandes, la gent la buscarà 
en un altre Hoc. Esperem que la Reno
vació Carismàtica sigui un toc d'aler
ta, un signe protètic, que desvetlli en 
l'Església aquest interès per l'Esperit 
per poder respondre les necessitats 
dels homes i de les dones del segle 
XXI que cerquen Déu. 
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El camí neocatecumenal 


KIKO ARGÜEllO I JOAN PEÑAFIEL, prevere de Barcelona. 


Se'm va demanar que fes un petit 
escrit sobre el Camí Neocatecumenal, 
realitat eclesial present a la nostra 
diòcesi des de l'any 1971 i que personal 
vaig conèixer ara fa vint-i-dos anys. 
Crec sincerament que els qui en poden 
parlar amb més propietat SÓn els que 
han estat els seus iniciadors, el pintor 
Kiko Argüello i na Carmen Hemandez. 


Per això, abans de donar alguna 
notícia de les comunitats neocatecu
menals que segueixen aquest itinerari 
de fe a Catalunya, tradueixo a conti
nuació el comentari que, amb motiu 
de la Carta de Joan Pau 11 de 30 d'agost 
de 1990 sobre el Camí Neocatecume
nal, va escriure en Kiko Argüello per 
a la sala de premsa vaticana. 


Què és el Camí Neocatecumenal? 


A l'antiga església, enmig del pa
ganisme, quan hom volia fer-se cristià 
havia de seguir un itinerari de forma
ció al cristianisme que s'anomenava 
catecumenat, derivat de la paraula ca
techeo que significa «fer ressonam i 
en veu passiva «escoltat». 


L'actual procés de secularització 
ha portat molta gent a abandonar la fe 
i l'església. Per això és necessari obrir 
de nou un itinerari de formació al cris
tianisme. El Camí N eocatecumenal no 


que vol ajudar les parròquies a obrir 
un camí d!iniciació cristiana vers el 
baptisme per redescobrir què significa 
ser cristià avui. És una eina al servei 
dels bisbes, dins de les parròquies, per 
fer retornar la fe a tanta gent que avui 
en dia l'ha deixada. Actualment, a Occi
dent, moltes diòcesis estan intentant 
crear una catequesi, un catecumenat 
per a adults, un itinerari de formació 
cristiana per a l'home contemporani. 


A l'església primitiva el catecume
nat consistia en una síntesi entre pa
raula (kerigma), litúrgia i moral. 
L'antiga Església tenia sobre tot el ke
rigma, és a dir: un «anunci de la sal
vació». Aquest anunci de l'evangeli 
era portat per apòstols itinerants com 
ara Pau o SiHes i provocava un canvi 
moral en els que l'escoltaven. Canvia
ven de vida, ajudats per l'Esperit Sant 
que acompanyava els apòstols. Aquest 
canvi moral era segellat i ajudat per 
mitjà dels sagraments. El baptisme, 
concretament, es donava per etapes. 
D'aquesta manera la catequesi primiti
va era una gestació a la vida divina. 


Quan al llarg dels segles següents 
. desapareix el catecumenat, aquesta 
síntesi (kerigma-canvi de vida-litúr
gia) es perd. El kerigma, com a crida 
a la fe comporta una decisió moral, no 
es dóna ja sinó que es transforma en 
doctrina escolar. La moral tendeix a 
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intern, és a dir, en una cosa privada. 
La litúrgia és la mateixa per a tots. 


El Camí Neocatecumenal recupera 
de nou aquesta gestació, aquesta síntesi 
entre kerigma, canvi de vida i litúrgia. 


Per què es diu catecumenat? 


Perquè el Camí Neocatecumenal 
es proposa fonamentalment a gent ja 
batejada però que no té una formació 
cristiana suficient. La mateixa Ca
techesi tradendae arriba a dir que la 
situació de molts cristians a les parrò
quies és de «quasi catecúmens». La 
gran novetat d'aquesta Carta del sant 
Pare és que reconeix en el neocatecu
menat una iniciació cristiana de tipus 
catecumenal per a adults i, d'aquesta 
manera, ofereix a la diòcesi una eina 
concreta d'evangelització sense trans
formar-la en un orde religiós, en una 
associació particular o en un movi· 
ment. Moltes vegades, al llarg de la 
història de l'església, els sants han in
tentat fer reviure l'esperit de l'Evangeli 
en el poble de Déu, sense que quedi 
reduït per força a un orde religiós, 
però els temps no eren prou madurs. 
Avui, després del Concili Vaticà lI, la 
situació contemporània d'ateïsme i se
cularització col'loca l'Església en una 
situació en la qual és imprescindible 
restablir el catecumenat. 


El Papa, amb aquesta Carta, dóna 
el vistiplau a vint-i-cinc anys d'expe
riència iniciada en un dels suburbis 
més pobres de Madrid. Experiència 
estesa avui en dia a set-centes diòce
sis, tres mil parròquies, vuitanta-set 
nacions, amb més de deu mil comuni-


tats; es reconeixen els fruits de con
versió personal i el seu impuls mis
sioner. La renovació obrada en les 
parròquies gràcies al neocatecumenat 
ha provocat, de fet, un sorprenent im
puls missioner que ha fet que moltís
sims catequistes i famílies senceres 
estiguin disposats a anar a qualsevol 
lloc on sigui necessari evangelitzar. 


Un altre fruit important per a les 
esglésies locals és el creixement de 
moltes vocacions (tan sols a la prime
ra meitat de 1990 més de 1.500 joves 
procedents de les comunitats neocate
cumenals han sentit la crida del pre
bisterat), la qual cosa ha donat lloc al 
naixement de seminaris diocesans 
missioners que poden ajudar, en aquest 
moment de mancança de vocacions 
moltes diòcesis que es troben en difi
cultats. La novetat d'aquests seminaris 
rau en la unió d'una iniciació cristiana 
seriosa, el neocatecumenat, amb la 
formació reglamentària al presbiterat. 
D'aquesta manera, en molt poc temps, 
molts bisbes han decidit obrir aquests 
seminaris a llurs diòcesis: Roma, Ma
drid, Varsòvia, Medellín, Bangalore, 
El Callao (Perú), Newark (New York), 
Takamatsu (Japó), i tants altres països 
on encara se n'estan obrint. 


Amb aquesta Carta, el Sant Pare, 
després de constatar-ne els fiuits arreu 
del món, reconeix formalment el Camí 
Neocatecumenal com a «itinerari de 
formació catòlica vàlid per a la so
cietat i els temps moderns» i desitja 
que tots els bisbes, junt amb els preve
res, ajudin i valorin aquest camí en les 
seves diòcesis respectives. 
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Les xifres han anat augmentant al 
llarg dels set anys que ens separen 
d'aquest escrit. Present avui en més de 
100 estats d'arreu del món, un dels pri
mers llocs, emperò on es va començar 
l'experiència del Camí Neocatecume
nal, de la mà dels mateixos iniciadors, 
va ser Barcelona. Na Carmen Heman
dez (a qui li agrada dir que el Camí té 
els seus orígens a Barcelona) havia 
passat un llarg temps a la nostra ciutat 
i havia treballat pastoralment a Can 
Tunis. A Barcelona va estudiar Teolo
gia, i va quedar enamorada sobretot de 
la litúrgica que el Vaticà 11 posava en 
marxa aleshores, renovació que ha es
tat un dels eixos fonamentals del Camí 
(la centralitat de la Pasqua a la litúrgia 
i a la vida cristiana, l'assemblea litúr
gica participativa, l'escolta de la Pa
raula, la importància dels signes ... ). 


Actualment, el Camí Neocatecu
menal és present a la nostra diòcesi 
en 13 parròquies amb unes 55 comu
nitats en total; la mitjana de cada 
comunitat és d'unes 35 persones de 
totes les edats i condicions socials, 
encara que predominen els matrimo
nis amb fills i, especialment a les 
darreres comunitats, els joves. Les 
comunitats més antigues de Barcelona 
es troben a la Parròquia de Santes 
Juliana i Semproniana, a la Verneda, 
on ja dues de les seves vuit comu
nitats han acabat l'itinerari catecu
mena!. 


També hi ha comunitats catecu
menals a la Canonja, Reus i el Serrano, 
de la diòcesi de Tarragona; Manresa, 
de la diòcesi de Vic, i Lleida. 







Comunió i alliberament 
MARC BENET, membre del Moviment. 


Orígens 


El fundador de Comunió i Allibe
rament (CL) és don Luigi Giussani, un 
capellà de Milà. Té 32 anys i és pro
fessor de Teologia Dogmàtica al semi
nari de Venegono. 


Gràcies a una conversa que va 
mantenir tot via\iant en tren durant les 
vacances amb una colla de joves, va 
adonar-se de la ignorància i de l'allu
nyament en què gran part de la joven
tut viu respecte de l'Església. Queda 
tan afectat per aquesta experiència 
que demana als superiors que el tras
lladin a un institut d'ensenyament se
cundari. 


Els primers dies, en els descansos 
entre classe i classe, s'atura a parlar 
amb els pocs estudiants que porten el 
distintiu d'Acció Catòlica o de l'escol
tisme i els interpeHa: «Però vosaltres 
creieu veritablement en Crist? El cris
tianisme i l'Església són presents a 
l'esco/a? Tenen una incidència en la 
vida dels joves?». Els estudiants ini
cialment no ho comprenen. Se'l miren 
com si es tractés d'un exaltat, d'un fa
nàtic, i li responen amb evasives o 
amb un somriure per sortir del pas. 
Aleshores es fixa que hi ha un grup 
d'estudiants que sobresurt per la seva 
unitat, per la seva acció, per la seva 
convicció en proposar les idees. Gius
sani els pregunta qui són. «Som del 
partit comunista» li responen. 


El raonament que es fa Giussani és 
ben senzill: «Si a aquests nois una 
ideologia només humana ja és capaç 
d'unir-los i de donar-los una persona
litat concreta, com és que els joves 
cristians, als quals uneix una realitat 
molt més gran, Crist, no viuen la seva 
fe de manera que incideixi realment 
en la totalitat de la vida?». 


Tres dimensions de l'experiència 
cristiana 


CL concreta la seva experiència 
educativa com a moviment eclesial 
sobre aquests tres eixos: 


1. Cultura: Definida com a desen
volupament d'una reflexió crítica i sis
temàtica sobre l'experiència portada a 
terme a partir d'un factor determinant. 


2. Caritat: Entesa com el fet de 
compartir apassionadament les neces
sitats de l'altri, reconeixent l'amor que 
Déu té a l'home i que s'ha manifestat 
en Jesucrist. 


3. Missió: La passió per comunicar 
als altres la trobada que el creient ha 
fet amb Jesucrist, passió que s'expres
sa abans de res en l'ambient en què viu 
cadascú. 


Pedagogia del moviment 


L'aprenentatge d'aquestes dimen
sions es va fent, sobretot, a través de 51 
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l'anomenada escola de comunitat, en 
la qual a partir de textos que proposa 
el Moviment es va creixent i madu
rant, tot confrontant el que es llegeix 
amb els fets i els esdeveniments que 
cadascú va vivint. L'objectiu és apren
dre a fer un autèntic judici cristià so
bre la vida. El mètode que es proposa 
parteix de l'experiència de verificació 
que el grup va assolint del que a CL li 
agrada anomenar la hipòtesi cristiana. 
Per tant, parteix de la realitat, tal i com 
es reflecteix en la unitat d'experiència 
de la persona i de la comunitat. 


En la pedagogia del Moviment la 
figura de l'adult, laic o sacerdot, té un 
paper important com a veritable edu
cador. La hipòtesi que li ofereix la tra
dició cristiana rebuda arriba al jove 
per mitjà de qui ja l'ha experimentada, 
de qui ha arribat abans a ser adult. 
Fiar-se, per tant, de qui va fent aquest 
guiatge és una condició necessària per 
créixer i madurar. Cal seguir el grup o 
la comunitat per tal de verificar si el 
fet cristià té capacitat o no de donar 
solució als problemes que el jove es 
planteja i de respondre a les seves exi
gències humanes. Les anàlisis que en 
la coneguda Revisió de vida tan fàcil
ment derivaven en fragmentarietat, 
psicologisme i intel'lectualisme són 
necessàries, certament, però des d'un 
punt de vista lògic només poden ser 
posteriors. 


La dimensió experimental i cultu
ral, la intensitat de la comunió que es 
va creant, l'aprenentatge de realitzar 
junts gestos concrets, des de fer junts 
uns dies de vacances fins a organitzar 
un temps per a l'estudi en comú, unes 


convivències, uns exercicis, etc., tot 
això va creant una mentalitat comuna 
que es viu en confrontació amb la cul
tura dominant, caracteritzada per la 
gran buidor que uniformitza i homologa 
fins a ofegar lés identitats culturals di
verses, entre elles la cristiana. D'aquest 
distanciament crític i d'aquesta con
frontació sempre actualitzada neix 
aquest caire tan actual i significatiu 
que té CL, i que porta aquest moviment 
a valorar tota veritable experiència hu
mana, fent-la aparèixer, però, amb tota 
una càrrega de tipus alternatiu i crític 
quan pressent o entrelluca els factors 
de deshumanització. 


Un factor decisiu és la fidelitat a 
aquesta companyia, una altra de les 
expressions típiques del Moviment, 
en la qual Crist es fa present perquè 
per mitjà d'ella els seus es van re
coneixent progressivament identifi
cats, constituïts per l'esdeveniment i la 
novetat que significa aquesta presèn
cia de Crist, origen i fonament dels 
creients. La companyia va generant el 
desig de construir en l'ambient en què 
es viu un fet eclesial, és a dir una rea
litat que no deixi aquest esdeveniment 
en una pura afirmació teòrica. La com
panyia realitza, però evidentment no 
exhaureix, Crist i la seva Església en 
termes històrics, fisics, trobables, que 
facin possible que els amics i els com
panys no es limitin a un discurs teòric 
sobre Jesucrist i l'Església, sinó que 
se'ls pugui posar a l'abast una realitza
ció concreta davant la qual o bé optes 
per la indiferència o, al contrari, si hi 
ha una mínima posició humana verita
ble, els susciti interès, curiositat o, 
millor encara, atracció. 







La comunitat de Sant Egidi 
JAUME CASTRO. Barcelona. 


Introducció 


Al mateix temps en què explotava 
a Roma, ara fa quasi 30 anys, el movi
ment estudiantil, naixia en les escoles 
d'aquesta ciutat, i més tard també a la 
universitat La Sapienza, una comuni
tat que descobria el Tercer Món sota 
de casa: les barraques, l'altra Roma. El 
biblista belga Jacques Dupont acaba
va la seva intervenció en una taula ro
dona, sobre "Els cristians i els pobres", 
de la XI Trobada Internacional per 
la Pau, celebrada a Pàdua i Venècia 
aquest any, adreçant aquestes paraules 
a la Comunitat de Sant Egidi: 


«El 1968, quan Andrea Riccardi i 
els seus primers companys es van 
adonar de la necessitat d'una pràcti
ca segons el missatge de l'Evangeli, 
no crec que pensessin en el plany de 
Jesús a la creu: 'Tinc set', Però em 
sembla significatiu que es preocupes
sin de seguida d'allò que podien fer 
per ajudar els més pobres, els més 
abandonats, descoberts a Roma i a la 
perifèria immediata. Tot el que ha vin
gut després no és res més que el des
envolupament d'aquest humil comen
çament. 


» Tot el que ha vingut després: L'any 
passat, la revista francesa L'Actuali
té religeuse dans le monde compara
va la Comunitat de Sant Egidi amb un 
coet espacial. Quin vehicle més impo
nent! Aquests coets espacials tenen' 


tres pisos. Naturalment el pis supe
rior és el que atrau, en primer lloc, 
l'atenció i l'admiració. Això corres
pondria a les iniciatives diplomàti
ques de Sant Egidi, que sòn les que el 
gran públic coneix amb més facilitat: 
l'èxit dels esforços de la mediació a 
Moçambic o a Guatemala, però tam- ' 
bé les dificultats trobades a Algèria .. , 
El pis del mig -segons la mateixa 
font- estaria representat per les ini
ciatives preses en l'àmbit del diàleg 
interreligiós, amb les cimeres que 
marquen cada any les gran trobades 
que perllonguen la Pregària per la 
Pau, a la qual el Papa Joan Pau II va 
convidar a Assís, el 1986, represen
tants de les grans religions mundials. 


»! finalment el pis inferior, molt 
menys brillant que els anteriors. No 
se'l veu amb tanta claredat: està co
bert pel fom que en surt. Això corres
pon a la gran suma de les múltiples 
tasques portades a terme per la Co
munitat davant de tantes formes de 
misèria: des de les escoles populars 
fins a les cures que reclamen els an
cians i els malalts que han perdut la 
seva autonomia, passant per una gran 
varietat de vagabunds i estrangers. A 
tots, Sant Egidi aporta no només una 
ajuda eficaç, sinó primer i sobretot un 
raig de sol d'una amistat joiosa i ple
na d'atenció. 


»Estic convençut que dintre de 
l'imponent coet espacial amb el qual 
s'ha comparat Sant Egidi, el paper de- 53 
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dsiu correspon a la base, és el motor 
que necessita més cura. La força pro
pulsiva del conjunt troba el seu secret 
en el servei quotidià humil i obscur 
donat als més pobres, aquells als 
quals Jesús envia els seus deixebles, 
aquells en la persona dels quals els 
seus deixebles són cridats a servir per 
la glòria de Déu.» 


1. Una experiència eclesial qne 
s'inspira en el primat de l'evan
gelització 


La Comunitat de Sant Egidi (CSE), 
que fonamenta les seves arrels en el 
món estudiantil i en el clima cultural i 
teològic del Concili Vaticà II i de la 
segona meitat dels anys 60, es carac
teritza ja des dels seus primers passos 
com una presència particularment 
sensible a l'espera i a les preguntes 
dels qui en realitat quedaven fora, 
quasi estructuralment, d'aquell clima i 
d'aquell debat: La CSE neix a les es
coles, però pren forma en diàleg amb 
el món de les barraques, i poc a poc, 
amb les grans perifèries urbanes. Al
guns motius dels inicis han esdevingut 
amb el temps característiques estables 
i qualificatives de la CSE: la centrali
tat de la Paraula de Déu feta signe d'un 
primat actiu, que s'ha revelat decisiu 
enmig de l'empenta, en certs anys molt 
suggestiva, de les ideologies; el sentit 
del primat de la litúrgia en la vida 
dels cristians que es consideren gent 
normal, com tots; escollir una forma 
eclesial que' practica l'amistat i la fra
ternitat no només entre els membres 
de la comunitat, sinó amb els pobres i 
també amb qui no forma part de la 
mateixa comunitat; el servei a aquells 


pobres, amics de Jesús, és per això 
mateix digne d'atenció i no perquè si
guin bons o particularment atractius; 
la convicció que la seqüela evangèli
ca no és un deure o prerrogativa d'es
pecialistes, sinó responsabilitat i oca
sió de llibertat per cada home i cada 
dona; un acostament de simpatia i 
commoció, no ingènua sinó evangèli
ca, pel món, per les esperes tant dels 
pobres com dels joves rics ... 


La CSE és un conjunt de comuni
tats cristianes que han estat reconegu
des com Associació Internacional PÚ
blica de Laics de l'Església catòlica per 
la Santa Seu el 1986, segons el que 
preveu el nou Codi de Dret Canònic. 
Avui la CSE està present a més d'Itàlia, 
a Europa Occidental (Bèlgica, Holan
da, Alemanya, Espanya), Europa de 
l'Est (Eslovàquia, Hongria, Rússia, 
Ucraïna), Àfrica (Costa d'Ivori, Ca
merun, Moçambic, Guinea Conakri), 
Amèrica Central i Llatina (Guatemala, 
El Salvador, Mèxic, Argentina). Peti
tes experiències comunitàries estan 
sorgint també en altres països. 


Actualment, al voltant de 15.000 
persones, no solament joves, recolli
des en petites comunitats, donen vida 
de forma estable a aquesta experiència 
eclesial. Al voltant d'elles existeix una 
llarga corrua d'amics i col'laboradors, 
alguns dels quals presenten un treball 
voluntari a l'intern dels serveis pels 
més pobres promoguts per la Comuni
tat de Sant Egidi, la qual en el seu con
junt es caracteritza pel compromís, 
que vol ser radical, del primat de l'es
colta de la Paraula de Déu. Aquest 
primat s'expressa en la centralitat del 
treball d'Evangelització i de pregària 







individual i comunitària com a mo
ments inseparables del compromís 
-per molts marcat- enmig de les di
ferents formes de pobresa, velles i 
noves. És per això que, no obstant la 
CSE es trobi entre els ancians no au
tosuficients, els vagabunds o els im
migrats del tercer món, els malalts ter
minals o els malalts de la SIDA, la 
definició de moviment de voluntariat 
social no és oportuna, i descriu només 
un dels aspectes més visibles d'una 
realitat pròpiament eclesial. 


En el decret de pronunciació d'asso
ciació internacional pública, el Consell 
pels Laics de la Santa Seu defineix 
els carismes i les fines peculiaritats de 
la CSE de la manera següent: 


1. l'evangelització com a «missió 
essencial de l'Església» (EN 14) adre
çada sobretot «a aquells que son més 
llunyans, per poder formar amb ells 
una única família al voltant de la tau
la de l'Eucaristia, en la caritat i en l'Es
perit del Senyor». (art. 4 de l'Estatut 
de la CSE); 


2. «el servei als pobres» (art. 3), i 
3. <da comunió fraterna amb altres 


creients i amb altres esglésies del món, 
practicant l'hospitalitat, l'acollida, l'a
mistat sobretot cap als peregrins a l'Es
glésia de Roma i esforçant-se a viure 
un sentit més catòlic, universal i ecu
mènic del ser cristians i de la gràcia de 
la comunió dels sants». (art. 41). 


1.1. Cami de creixement i iniciatives 


La CSE no troba immediatament 
acollides favorables en ambients ecle
siàstics, ja sigui per l'edat jove dels 
seus membres o per l'absència d'un 


capellà-garantia. Al final de la fase 
dels orígens de l'experiència del pri
mer grup de joves, entre els quals hi 
ha Andrea Riccardi com a fundador, 
s'afegeix entre altres també Don Vicen
zo Paglia, un capellà romà. Aquesta 
trobada sintetitza bé la relació entre la 
legítima autonomia i l'esperit d'inicia
tiva d'una experiència eclesial d'estat 
naixent, com aquella de la CSE i el 
seu profund arrelament en la realitat 
de l'església de Roma. La mateixa ba
sílica de Santa Maria in Trastevere 
tot i que s'avala de la contribució de 
la CSE en nombroses activitats de 
servei als pobres, ha conservat la seva 
fesomia ben diferent del perfil del 
moviment per una decisió que neix de 
l'eclesiologia mateixa de la Comuni
tat. En efecte, tot i haver fet els pri
mers passos al marge o fora dels llocs 
tradicionals de la presència cristiana, 
des de 1974, sobretot amb l'Assem
blea Diocesana sobre esperes de cari
tat i de justícia, la CSE s'ha arrelat 
sempre amb major profunditat en la 
vida de l'Església local de Roma. Cada 
comunitat de Sant Egidi, com la co
munitat més anciana, està inserida 
en l'església local en la que ha nascut 
i on assumeix caracteristiques prò
pies, tot i mantenir viu el lligam de 
fraternitat i de solidaritat amb les al
tres comunitats. 


1.2. Roma i la CSE: una relació no 
accessòria 


La relació amb la ciutat de Roma, 
amb les seves memòries eclesials, que 
aprofundeixen les arrels dels apòstols 
Pere i Pau, han incidit profundament 
en la vida i en les característiques pas- 55 
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torals i espirituals, a més de les ecle
siològiques, de la CSE. 


Ha estat aprofundint aquestes ar
rels que la CSE ha madurat una voca
ció més àmplia, que l'ha empès en al
tres països del món a assumir un rol i 
una responsabilitat en el treball per la 
pau a nivell internacional, estimulada 
per l'obertura universal de l'església 
de Roma. A través de l'hospitalitat en 
la pregària quotidiana oberta cada 
vespre i als lligams de fraternitat i 
amistat espirituals que han crescut al 
voltant d'aquesta acollida, la CSE ha 
viscut la vocació de sortir novament, 
cap a altres ciutats d'Itàlia (entre les 
primeres Gènova i Novara, després 
Florència, Bari ... ), del Nord d'Europa, 
i després a altres continents. Aquesta 
obertura universal de la Comunitat de 
Sant Egidi, doncs, també històrica
ment té els seus orígens d'arrelament a 
la ciutat de Roma i de la seva església 
en el servei a l'hospitalitat. 


En ocasió del vint-i-cinquè aniver
sari de la comunitat de Sant Egidi, 
Joan Pau II ha descrit d'aquesta forma 
l'estret nexe de romanitat i vocació 
universal de la CSE: «És el primat de 
la caritat, font d'evangelització, del 
servei als pobres, de cada diàleg, és el 
cor del vostre compromís. És també 
una herència de l'Església de Roma 
que vosaltres reinvertiu. Per confir
mar-vos en ella, vosaltres us recolzeu 
en Crist, constantment en la pregària. 
( ... ) La Comunitat de Sant Egidi ha 
viscut aquest servei segons el seu es
tatut en l'Evangelització, en escollir 
els pobres, en l'amistat i en l'hospitali
tat en esperit ecumènic i de diàleg. De 
l'Evangelització han nascut les vostres 


comunitats en diferents països d'Euro
pa i Amèrica llatina. Des de l'inici heu 
escoltat les paraules de l'apòstol Pau 
als Corintis: "Ai de mi si no prediques 
l'Evangeli'. ( ... ) A qui trobeu ense
nyeu a estimar els pobres, aquells 'ger


. mans meus més petits' (Mt 25,40) dels 
quals parla Jesús. És un aspecte fona
mental de la formació que doneu als 
joves, l'amor pels pobres». 


En una altra ocasió, al final d'una , 
llarga audiència a Castelgandolfo, el 
17 de setembre de 1986, també Joan 
Pau II va sintetitzar així aquesta relació 
entre arrels romanes i vocació caracte
rística de la CSE: «En aquest progrés 
(de la Comunitat a nivell internacio
nal, n. d. a.) queda sempre el mateix 
principi: l'opció dels pobres viscuda, 
practicada amb una tipicitat romana, 
perquè vosaltres representeu això en 
l'església de Roma. No sou els únics, 
que treballeu amb els pobres; però 
certament sou entre ells els que ho feu 
d'una manera clara, conscient i con
vençuda. Aquesta opció pels pobres 
és certament fonamental; una opció 
evangèlica. ( ... ) Alhora, aquí trobem 
allò que constitueix la veritable carac
terística de la vostra comunitat de SE 
en la seva dimensió romana, així com 
jo l'he coneguda des de l'inici, dels pri
mers anys del meu pontificat, de les 
primeres trobades -el 1979-, i després 
de les altres trobades en els anys se
güents, en diverses circumstàncies, en 
diverses parròquies de Roma i també 
en diverses ciutats. He començat a 
comprendre que vosaltres, tot i ser una 
significativa part de la Comunitat 
eclesial de Roma, també esteu més 
enllà de les fronteres diocesanes. ( ... ) 
On hi ha les altres comunitats de SE, 







hi ha sempre una fisonomia romana. 
( ... ) Us dono gràcies d'aquesta vostra 
identitat -Comunitat de Sant Egidi
en la seva opció pels més pobres. A 
través d'aquesta Comunitat de Sant 
Egidi l'església de Roma viu la seva 
opció pels pobres, ja sigui en la seva 
dimensió local, aquí a Roma ( ... ), ja 
sigui en aquella universal, que està lli
gada a la missió del Bisbe de Roma i 
de la seva església que en cert sentit 
participa del misteri petri». 


És en aquest context que, en oca
sió dels vint anys de la CSE, el mateix 
Joan Pau 11 situava la relació entre 
servei als pobres, treball per la pau i 
trobada ecumènica i el diàleg interre
Iigiós de la CSE: «L'acollida als es
trangers pobres constitueix un feno
men evangèlic immers en la nostra 
societat, temptada pel replegament en 
la seva opulència i sobre els seus pro
blemes. Lajiloxènia, l'amor per l'es
tranger, té arrels profundes en l'expe
riència de fe, des d'Abraham, que va 
acollir a Mambre tres estrangers i li va 
portar una gran i profunda benedicció. 
Aquest sentit d'hospitalitat i de germa
nor universal es retroba també en el 
compromís ecumènic i de diàleg que 
Sant Egidi viu participant a la vocació 
de l'església de Roma en la seva di
mensió local i universal. La vostra 
petita comunitat des de l'inici no s'ha 
posat cap límit, sinó el de la caritat. 
( ... ) El vostre compromís de fraterni
tat universal tendeix a construir rela
cions de confiança i d'amistat que des
arrelen la por i l'enemistat. En aquest 
esperit vosaltres us dediqueu a pro
moure el diàleg entre cristians i entre 
els creients de les diverses religions, 
amb lligams, viatges, trobades». 


1.3. Obertura al món 


El caràcter sintètic de la història de 
la CSE, com es veu, és una mica aquest: 
en una decisió d'arrelament i de fide
litat a l'Església i a la ciutat de Roma, 
s'ha trobat contínuament fora d'aques
tes fronteres, no perquè hagi anat a 
menys aquesta fidelitat inicial, sinó 
precisament a través de la via d'una 
fidelitat dinàmica a aquest caràcter 
original. 


Després de la fase dels orígens, es 
pot dir que els primers anys han estat 
caracteritzats per un fort compromís 
en l'horitzó de la ciutat, quasi d'una 
espiritualitat de la ciutat, vista bíblica
ment com un desert on el cristià ha de 
respondre a les temptacions amb la 
Paraula de Déu i esperar els temps de 
la florida en la esperança. La mateixa 
ciutat venia escoltada i llegida de ve
gades com una terra de missió, i com 
el lloc on cada generació cristiana ha 
de recoHocar-se i cercar el camí, per
què l'Evangeli torni a ser bona notícia 
en l'avui. 


Sense deixar aquesta espiritualitat 
de la ciutat, des de finals dels anys 70 
la CSE ha conegut una fase de forta 
obertura al món, primer a través d'una 
florida d'altres experiències 11 igades 
per un comú vincle de fraternitat a 
d'altres parts d'Itàlia, després, fins a la 
primera meitat dels anys 80, amb el 
multiplicar-se les amistats i les noves 
Comunitats en diferents països del 
mÓn. És aquest, per la CSE, també un 
decenni de nous horitzons de compro
mís: una primera línia d'amistat és 
aquella amb els cristians que viuen en 
el mÓn àrab, en condició de minoria i 57 







58 


amb una tradició de fe diferent a la de 
l'Església occidental. És un compro
mís especialment recordat en l'Estatut 
de la CSE: «La Comunitat se sent deu
tora de l'Evangeli a les ciutats i al 
món, de l'amor efluït de l'Esperit a 
tots els homes, sobretot als més pobres 
en qualsevol part del món, Com a part 
de l'Església de Roma té un deute cap 
à Jerusalem, Antioquia i tot l'Orient, 
d'on ha rebut l'Evangeli mi~ançant la 
predicació dels Sants Apòstols Pere i 
Pau», (art, 14) 


De manera no contradictòria amb 
aquesta amistat, la CSE ha desenvolu
pat un compromís pel diàleg amb el 
món musulmà amb viatges, trobades, 
intercanvis, que han portat al naixe
ment del Comitè d'amistat islàmic
cristià, sempre animat per la Comuni
tat de Sant Egidi. 


Aquest camí d'amistat, en els anys, 
ha agafat dues direccions fonamen
tals, Una és la de la solidaritat amb 
aquelles situacions, del món, que són 
particularment tocades per les conse
qüències de les guerres i de la pobre
sa (com a Moçambic, el Salvador, el 
Vietnam), En aquestes situacions la 
CSE es compromet per trobar la solu
ció política dels conflictes, tan neces
sària per a la pau, Una altra direcció és 
la de continuar en l'esperit de les ini
ciatives esdevingudes, en la compren
sió i en la coHaboració entre les grans 
religions mundials per la justícia i per 
la pau, des de Joan Pali 11 a Assís el 
1986 amb la Jornada Mundial de Pre
gària per la Pau, 


En la primera línia se situen les 
iniciatives de cooperació i desenvo-


lupament per la pacificació d'Àfrica, 
Amèrica Central... 


Una dimensió consistent, en els 
últims anys, ha tocat també el treball 
de diàleg entre les grans religions 
mundials, A través de l'associació in
ternacional Uomini e Religioni, nas
cuda de la CSE, han estat nombroses 
les iniciatives d'estudi, trobada i inter
canvi cultural amb exponents relle
vants i grups de base de les religions 
no cristianes, en mesura anàloga al 
que ja passava des de feia anys amb 
cristians no catòlics (particularment 
denses relacions amb l'ortodòxia, en 
les seves diverses articulacions, i amb 
la Església Copta), Moments alts d'aquest 
renovat esperit de comprensió entre 
les grans religions mundials són les 
trobades internacionals anuals que 
han acollit des de l'inici la intuïció 
d'Assís Uunts per invocar la pau): les 
dues edicions de Roma (La pregària a 
l'arrel de la pau i Homes de pregària 
en recerca de la pau), la de Varsòvia
Birkenau (War never again, en el 50è 
aniversari de l'inici de la Segona guer
ra mundial), la de Bari al 1990 (Un 
mar de pau entre Orient i Occident), 


La segona meitat dels anys 80 pot 
ser definida per la CSE com una fase 
d'arrelament profund, És un arrela
ment que enriqueix les dimensions de 
la vida de la CSE, però no és un canvi 
de fisonomia, La comunitat, de fet, 
considera la seva imatge més autènti
ca aquella al 'voltant de l'eucaristia, 
com recorda el Concili Vaticà lI: <<nO 


és possible que es formi una comuni
tat cristiana sinó tenint una arrel i com 
a punt cardinal la celebració de la san
ta eucaristia, de la qual ha de prendre 







les forces qualsevol educació tendent 
a fonnar l'esperit de la comunitat. I la 
celebració eucarística, per ser plena i 
sincera, ha d'empènyer ja sigui a les 
diverses obres de caritat i al recíproc 
ajut, ja sigui a l'acció missionera i a 
les diverses fonnes de testimoniança 
cristiana». (art. 8 de l'Estatut de la CSE). 


2. Escriptura 


LA CSE no s'ha donat regles de 
vida diversa, més estretes o més llar
gues de l'anunci evangèlic, sobre el 
tipus de l'originalitat franciscana. A 
nivell organitzatiu, durant alguns anys 
s'ha presentat de manera mòbil, a la 
recerca de les seves fonnes expressi
ves: amb una atenció substancial, no 
nominalística, a l'aspect~ de la frater
nitat; petites comunitats )~gades per 
vincles d'amistat i afinitat 'espiritual 
entre elles, normalment regit per un 
responsable laic, que en general, si 
més no per les comunitats de més re
cent fonnació, és el més ancià (des del 
punt de vista comunitari) o l'iniciador 
de l'experiència comunitària en aquell 
nou ambient. Des de l'inici dels anys 
70, amb periodicitat anual i després 
-amb el creixement de la comunitat
cada. quatre anys, s'ha escollit un res
ponsable. Successivament, s'ha con
solidat una praxis electiva de tots els 
responsables de la comunitat. Els en
càrrecs tenen així una durada qua
driennal, anàloga a la durada de la de
manda d'adhesió a l'associació pública. 


En el complex, però, hi ha un cert 
pudor en fixar en tots els particulars 
un reglament dels mòduls de vida i les 
referències espirituals de la comunitat 


de Sant Egidi. No tant en la confiança 
(que no hi és) en models de movi
ments o per temor d'esclerosi institu
cional, sinó més aviat per un cert refús 
al nominalisme, i pel convenciment 
d'un procés que cal tenir obert a l'ac
ció de l'Esperit Sant en la història. 


Des d'un punt de vista estructural, 
la CSE està fonnada prevalentment de 
laics, però també hi participen «sacer
dots i diaques, sense que es perjudiqui 
el caràcter laic de la mateixa Comuni
tab) (art.16 de l'estatut). Alguns minis
teris i vocacions presbiterials han sor
tit de l'intern de la comunitat mateixa. 


Avui, en conjunt, la Comunitat de 
Sant Egidi es presenta articulada en 
tres grans dimensions. La primera està 
constituïda per totes les diferents co
munitats, a Itàlia i arreu, sobre la ma
nera del grup originari de Roma. Allà 
on existeixen més grups comunitari~ 
en una mateixa ciutat. o en un país, 
sorgeixen associacions .diocesanes ilo 
nacionals de la CSE. Això també ha 
succeït, el 1990, amb la constitució de 
l'associació europea. 


. AI costat de la comunitat pròpia
merit dita existeix una fraternitat espi
ritual d'amics -treballadors de les més 
variades experiències eclesials- lliga
da per vincles fraternals i socials i 
d'una immensa comunió espiritual 
amb la Comunitat. 


El compromís amb la CSE es ma
nifesta en un itinerari de seguiment 
evangèlic en el primat de la Paraula de 
Déu, en el servei als pobres i al llarg 
del camí de l'amistat, que és predilec
ció de la fraternitat, ja sigui en l'estil 59 







de vida com en el compromís pel dià
leg ecumènic i interreligiós. D'aques
ta manera s'ha pensat en descriure de 
forma al més possible adherent les di
nàmiques reals d'una estabilitat de la 
vida de la comunitat, amb la possibi
litat d'un compromís lliure. 


3. Referències espirituals 


Arribats en aquest punt és oportú 
indicar alguna de les referències espi
rituals de la CSE, encara que només 
de manera esquemàtica, precisant de 
seguida que és difícil parlar d'una es
piritualitat de la CSE com de quelcom 
acabat. Hi ha, per altra banda, algunes 
constants, que permeten assenyalar 
algunes línies. Si s'haguessin d'indi
viduar las fonts principals d'aquesta 
espiritualitat, caldria anar al Concili 
Vaticà II i, principalment, a les Es
criptures, llegides de la gran tradició 
dels Pares de l'Església. És aquesta, 
però, una relació fortament lligada 
amb la història i la vida quotidiana 
dels seus membres. 


La pregària del vespre comunità
ria, en tots els llocs on se celebra, està 
construïda al voltant de la proclama
ció i de l'explicació de la Paraula de 
Déu. També val per la pregària per
sonal, que té amb la lectura de les 
escriptures el moment fonamental. 
La familiaritat amb els Pares de l'Es
glésia no és només lectura difusa, sinó 
que es fonamenta en la relació comú 
de commoció i d'escolta de la ciutat 
secular. 


L'escolta de la Paraula de Déu es 
60 fa real i s'entrecreua, de fet, amb un 


escoltar, extremadament atent, del 
món. Per utilitzar una imatge estima
da per un gran teòleg del nostre segle, 
la Bíblia i el diari són els dos pols en
mig dels quals es mou la vida dels 
membres de la Comunitat. D'aquí una 
característica, no comuna a totes les 
generacions eclesials contemporànies: 
aquella d'aconseguir conjugar a l'in
tern un llenguatge corrent, comú, i no 
només en un codi intereclesial, les ins
tàncies evangèliques. 


Aquesta escolta de les escriptures 
s'esdevé en l'arrelament en cada esglé
sia local, però neix de l'església local 
de Roma i creix en l'escolta particular 
del seu bisbe, al qual la CSE -també 
amb motiu del seu origen romà- està 
lligada per una «sincera obediència en 
la condivisió de les seves ànsies pas
torals i de la participació a la seva sol·
licitud per totes les esglésies i tots els 
homes» (art. 6 de l'Estatut). 


S'ha d'afegir que algunes grans tro
bades han caracteritzat la vida espiri
tual de la CSE i la seva reflexió sobre 
la pròpia vocació de l'església contem
porània, com aquella amb la tradició 
monàstica, ja sigui oriental com occi
dental. La CSE, de fet, tot i no sentir
se una experiència monàstica, ni una 
experiència de vida religiosa, ha vis
cut una dimensió d'escolta i d'atenció 
a la vida monàstica, quasi recollint el 
repte d'aquell monaquisme interiorit
zat, crida tots els cristians a viure 
una vida sobre el tipus dels apòstols, 
a qui P. Evdokinov reanomenava els 
fidels d'occident. El testimoniatge de 
Sant Benet és molt viu entre els mem
bres de la CSE, pel «sentit profund 
d'equilibri entre treball i pregària, en 







la pràctica de l'hospitalitat, en la con
vicció que, per créixer a l'escola del 
servei diví, cal viure l'estabilitat en la 
fe i en la caritab> (art. 12). És també 
apropant-se a les grans testimoniances 
de la tradició monàstica d'Orient i 
d'Occident, que en la CSE la centrali
tat de la pregària comuna i personal, 
com a confirmació de la litúrgia euca
rística, ha esdevingut un aspecte deci
siu. En aquesta sensibilitat, l'escissió 
entre monaquisme i laïcat, segons la 
lliçó de Sant Basili, és viscuda en una 
circulació interior. 


Una referència alhora eficaç i viva 
en el patrimoni espiritual de la CSE és 
aquella de Sant Francesc d'Assís, en el 
qual es veu, segons allò que diu Joan 
Pau II a Assís el12 de març de 1982: 
«un home de frontera ( ... ), pel qui 
exercita a tota hora una gran atracció 
en aquells que són propers i també 
llunyans, ( ... ) home de fe de Déu, 
deixeble ardent de Crist, fill devot 
de l'Església, germà afectuós de tots 
els homes, també de totes les criatu
res». La trobada de la comunitat de 
Sant Egidi amb Sant Francesc ha estat 
una guia per comprendre millor una 
vida evangèlica, radicada entre els 
pobres, i el valor d'un comportament 
humil, fratern, obedient dintre de l'Es
glésia cap a tots els seus ministres, 
també en temps dificils. 


La mediació del Sant d'Assís ha 
acompanyat alguns dels canvis de la 
vida de la Comunitat, com també la 
reflexió sobre alguns testimonis de 
vida evangèlica més radicades en la 
tradició romana, com Sant Felip Neri, 
amb la seva proposta d'un cristianisme 
lliure i joiós, el seu apostolat laic 


capaç de conjugar el servei als pobres, la 
fidelitat evangèlica, l'hospitalitat i el 
gust de l'elaboració d'una nova cultu
ra (vegi's l'experiència de l'Oratori). 


Naturalment, altres trobades im
portants, també amb testimonis de 
vida de l'església contemporània, han 
ajudat la Comunitat de Sant .Egidi a 
créixer. Però és interessant subratllar 
com la relació amb aquests testimonis 
del passat i del present és, per la Co
munitat de Sant Egidi, part d'una idèn
tica sensibilitat: la d'una relació ac
tiva, vital, amb la gran tradició de 
l'Església, acollida en la seva vinculant 
i alliberadora amplitud. En aquest sen
tit, la CSE se sent filla de l'Església i 
d'aquella primavera de l'esperit inau
gurada en el Concili Vaticà li, però, al 
mateix temps, se sent deutora cap a 
tota l'església que l'ha precedit, pel 
do de l'Evangeli. La forma de viure 
aquest deure és el sentit de fraternitat 
no només amb altres experiències de 
vida cristiana actuals, sinó també amb 
aquelles que les han precedides. 


Entre les trobades més properes a 
nosaltres, seria dificil anomenar-les lo
tes: Gennà Carles de Jesús, o sota un altre 
perfil, Louis Massignon que, juntament 
a altres amics de l'Orient i de l'Occident, 
com el cardenal León-Etienne Duval, 
arquebisbe d'Alger, han ajudat la CSE a 
entrar en la línia pel compromís de la 
cohabitació entre gent de fe diversa. 


El Pare Ives-Marie Congar, domi
nic, ha sostingut i confirmat la Comu
nitat en la seva decisió de ser una 
realitat de laics, però sobretot de deixe
bles, sense definir-se en un estatus 
particular; la trobada amb Cario Maria 61 
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Martini ha testimoniat a la CSE el sen
tit del primat de la Paraula de Déu i de 
la seva centralitat en la vida comunità
ria; encara l'herència preciosa de Mons. 
Oscar Antonio Romero i la trobada amb 
l'Església salvadorenca han ajudat la 
CSE a sentir de manera radical el seu 
compromís pels pobres, mentre la re
lació amb petites experiències de vida 
cristiana, carregades de dificultat, des 
del Líban a Turquia, han accentuat en 
la CSE el sentit d'un deure de viure en 
la pregària i en la solidaritat concreta. 


4. Conclusió 


La història no ha deixat de córrer: 
també en la CSE, com en la vida de 
l'Església, allò nou no destrueix el 
que és vell, sinó que ho acompanya, 
ho transforma i ho deixa transformar. 
N'hi ha prou amb els tractes fins i tot 
individuals, útils per donar les línies 
de tendència i el perfil principal d'una 
entitat eclesial com és la CSE, oberta 
a les transformacions de la història i a 
l'acció de l'Esperit. 







MORTS MOLT SENTIDES 


D'abril ençà, i particularment els mesos d'agost i setembre, 
s'han produït unes quantes morts de persones 


molt estimades pel CEP i per Quaderns de Pastoral. 
Des d'aquí volem fer memòria, en concret, 


de Mn. Ramon Sala i Camps, de Mn. Joan Bonet i Baltà, 
del P. Miquel Estradé, de Mn. Emili Montal 


i de Mn. Pere Ribot. 


Si es diu que les persones són vives 
mentre viuen en el nostre record, 


tots ells estaran ben segur presents en nosaltres 
durant molt de temps. 


A les planes que segueixen n'evoquem tres d'ells 
i en propers números ens ocuparem dels altres dos. 


Ramon Sala, in pace 
RAMON POU, professor de la Facultat de Teologia de Catalunya. 


El dissabte dia 12 d'abril d'en
guany moria a Barcelona, a l'edat de 
62 anys, Ramon Sala I Camps, preve
re de la diòcesi de Vic i des de l'any 
1968 professor de la Facultat de Teo
logia de Catalunya. Una inesperada, 
ràpida i greu malaltia li va llevar la 
vida. 


Ben segur que és conegut per la 
major part dels lectors de Quaderns de 


Pastoral, ja que en la seva trajectòria 
acadèmica s 'hi comptabilitzen innom
brables conferències i cursos -a més 
de les classes a la Facultat de Teologia
que va donar en diversos grups eclesi
als, entre els quals es troba el Centre 
d'Estudis Pastorals de Barcelona. 


Aquest Centre no pot deixar de fer 
una memòria d'aquest teòleg que ho
nora l'església de Catalunya amb un 63 
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prestigi d'inteHectualitat i d'humanis
me extraordinari. Ambla mort de 
Ramon Sala, el món de la teologia a 
casa nostra perd un teòleg reflexiu i 
sòlid, és a dir, un teòleg eminent, amb 
un tarannà inscrit en el progrés de la 
història humana i amb una audàcia 
carregada de seny i d'objectivitat. Els 
conservadors d'ofici el temien; però 
ell sempre deia la dada objectiva de la 
història del pensament cristià, perquè 
la coneixia a fons i bé; i així, sense 
pretensions, com un deure que li dic
tava la consciència, es plantava davant 
insuportables ignoràncies, sobretot 
d'aquelles que eren manifestades en el 
nom de l'autoritat. Sempre, però, va 
ser una persona respectuosa amb el 
contrincant i alhora comprensiu, sen
se ser un perdonavides, amb els que 
evolucionaven més lentament. 


Mn. Ramon Sala, nascut a Vic el 
14 de juliol de 1934, va estudiar al 
Seminari de la diòcesi vigatana. Du
rant els cursos del 1952-53 al 1956-57 
va fer la llicenciatura en Teologia a la 
Universitat Gregoriana de Roma i, 
més tard, del 1959 al 1961, va estar 
investigant entre la Universitat de 
Munic i l'abadia de Beuron. 


Després de tres anys d'exercir de 
vicari a la parròquia de Santa Maria 
d'Igualada, va ser incorporat, l'any 
1965, al professorat de Teologia del 
Seminari de Vic. El curs 1968, un cop 
traslladat el teologat de Vic a Bar
celona, passa a ser professor de eris-


tologia i Penitència a la Facultat de 
Teologia de Barcelona (Sant Pacià), 
més tard anomenada Facultat de Teo
logia de Catalunya. 


Tot i que greus malalties van debi
litar considerablement la seva salut 
-el 1971 va patir un infart i el 1984 
una afàsia a causa d'una pedrada-, ell 
sempre va mantenir una gran animosi
tat per a l'estudi i la dedicació a la teo
logia. Posseïa una considerable i va
luosíssima biblioteca, especialitzada 
sobretot en Cristologia -dels darrers 
quaranta anys-, de la qual era un lec
tor empedreït. 


Ramon Sala va ser més un teòleg 
personatge-mestre que no pas un teò
leg escriptor -i mira que escrivia bé, 
com pocs!-. Si bé té diversos escrits 
dispersos (d'un virtuosisme superior) 
no ens ha deixat una obra sistemàtica, 
allò que solem dir un llibre. Ha deixat, 
però, una empremta de discurs teolò
gic en molts esperits, un fecund ma
gisteri cristià. 


L'església de Catalunya ha perdut 
una ment clara del pensament cristià, 
i als qui el vàrem conèixer i tractar 
se'ns n'ha anat un mestre de la con
versa, d'un sorprenent i irònic bon 
humor; hem perdut, sobretot, un com
pany que sempre era puntual i estava 
disponible quan el necessitaves. 


Damunt la tomba, posem-hi l'epí
graf paleocristià: in pace. 







Homilia en la Missa exequial de 
Mn. Emili Montal 
JAUME CAMPRODON, bisbe de Girona. 


la lectura: Job 14,1-15 
Salm: 22 
Evangeli: Jn 21,1-14 


Saps on és la Fageda d'En Jordà? 


Si vas pels volts d'Olot, amunt del pla, 
trobaràs un indret verd i profond 
com mai més n'hagis trobat al món: 
un verd com d'aigua endins profond i 


clar; 
el verd de la Fageda d'en Jordà. 


El caminant, quan entra en aquest lloc, 
comença a caminar-hi a poc a poc; 
compta els seus passos en la gran 


quietud, 
s'atura i no sent res, està perdut. 


Li agafa un dolç oblit de tot el món 
en el silenci d'aquell lloc profond, 
i no pensa a sortir o hi pensa en va: 
és pres de la Fageda d'En Jordà ... 


Estimats: Com el poeta de la Fage
da, Mn. Emili Montal havia quedat 
pres per Olot. No sé que li havíeu 
donat, però en més d'una ocasió m'ho 
havia manifestat. La persona que tre~ 
balla i comparteix els maldecaps i les 
il'lusions d'un poble queda pres per 
ell. Tanmateix, som pelegrins i ben 
sovint hem de desarrelar-nos. A voltes 
és Déu mateix qui ens ajuda. 


Que Mn. Montal ha estimat Olot 
n'és un exponent el coratge i la tenaci
tat a emprendre les obres costoses de 
consolidació que s'han dut a terme 
aquests darrers anys en aquesta esglé
sia parroquial; per a les quals, tot s'ha 
de dir, ha trobat la resposta, gairebé 
unànime i responsable dels olotins de 
tota condició social i fins i tot de cre
ences, que estimen l'església de Sant 
Esteve com a edifici emblemàtic de la 
ciutat. Igualment, la seva preocupació 
per fer arribar el missatge cristià obert 
al diàleg més enllà de la comunitat 
cristiana, a través de la publicació de 
la revista Alimara, la vitalització de 
Càritas, etc. I, mentrestant, la sol, 
licitud pastoral del dia a dia, en la pre
dicació acurada, l'atenció als malalts i 
en les converses ocasionals, sempre 
obert i disposat a fer un favor. Vosaltres 
sabeu moltes més coses que jo mateix. 


En aquesta hora de comiat és de 
justícia que posi en relleu el seu tre
ball inteHigent i incondicional al cos
tat de qui fou bisbe d'aquesta diòcesi, 
el cardenal Jubany, des dels càrrecs a 
la Secretaria del Bisbat, primer, i de 
vicari episcopal de Pastoral, després, 
sobretot a l'hora de promoure la recep
ció del Concili Vaticà I!. Afegiu-hi les 
altres responsabilitats diocesanes que 
els superiors li confiaren. De la dili
gència amb què les acomplí n'és tes
timoni aquesta nombrosa assemblea. 6S 
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No vull confondre, però, un fune
ral cristià amb una sessió necrològica 
convocada per manifestar el reconei
xement dels mèrits i de la personalitat 
del difunt. Les exèquies cristianes, 
sense oblidar aquest just reconeixe
ment i dins del marc que comporta la 
mort d'una persona que estimem, són 
en el fons, en la seva essència, un cant 
a la Vida, en què el protagonista és 
Jesucrist, acompanyat de l'ampli cer
cle dels qui creiem en Ell, ja que com 
escriu Sant Pau als germans de Colos
ses: «Pel baptisme fareu sepultats 
amb Crist, i amb ell també vau ressus
citar (...) vosaltres éreu morts per les 
vostres culpes (..) però Déu donà la 
vida juntament amb Crist, després de 
perdonar-vos generosament totes les 
culpes». (Colossencs 2,12) 


La primera lectura que s'ha procla
mat, treta del llibre de Job, es feia ressò 
dels sentiments que provoca la mort. 
Uns sentiments profundament humans 
i, per tant, ben justificables. Una veu 
universal a la qual Déu para l'orella: <<El 
mortal-diu Job- nascut de dona, de 
vida curta i plena de neguit, foig com 
l'ombra i no s'atura ( .. ) Quan un humà 
expira, on és? L'arbre conserva una es
perança; si el talleu tomarà a brotar, no 
pararà de treure rebrolls. Però l'home si 
mor. queda en la incertesa ( .. ) Oh si 
m'amaguéssiu al país dels morts, ( .. ) i 
us fixéssiu un termini per a pensar en mi, 
si, un cop mort, pogués tornar a viure ... ». 


Nosaltres creiem que Déu està 
atent a aquesta profunda súplica de 
l'home. És més, que n'ha fet i en fa 
cas: «He sentit el clam del poble -dirà 
Déu a Moisés- i baixaré a alliberar-
10). (Cfr. Èxode 3,7 s.) 


Deixant que la naturalesa faci el 
seu curs segons les seves lleis, Déu, 
portat pel seu cor de pare, envia el seu 
Fill.Tesucrist que ens allibera de la pri
mera causa de la mort, que és el pecat, 
i ens empelta en la seva mateixa vida. 
L'amor de Déu no posa terminis, i en
cara que la mort natural posi fi a la 
vida, Déu es manté en la paraula do
nada. «He decidit alliberar el meu 
poble» (¡d.). Per això, ara mateix hem 
tingut la gosadia de cantar el salm: 
«Ni quan passo per barrancs tenebro
sos no tinc por de res, perquè us tinc 
vora meu. La vostra vara de pastor 
m'asserena i em conforta». 


Guiats per la seva vara, agafats de 
la seva mà, ens trobem a les platges 
del mar de Tiberíades, asseguts amb el 
Mestre, ressuscitat i, COm ens acaba 
de dir l'Evangeli, ell mateix ens ha 
preparat la taula del seu amor ines
troncable. 


Els que han mort en frueixen amb 
una visió clara, sense les mediacions 
dels signes; els que encara estem fent 
camí, en participem, per la fermesa de 
la fe, assajant de construir la societat 
segons els criteris de l'Evangeli, amb 
la certesa i Husionada posada en la fi
delitat de Déu. 


Aquesta és la nostra fe, aquesta és 
la fe que confessa l'Església, enmig 
dels esbarzers de les seves deficièn
cies i pecats. 


Ho creiem, malgrat que no trobem 
paraules per a comunicar-nos-ho. Un 
cert pudor per a expressar les convic
cions més íntimes ens imposa silenci; 
com passava amb els deixebles asse-







guts a la platja al voltant de Jesús: 
«Cap d'ells no gosava preguntar-li: 
Qui sou vós? sabent que era el Senyor». 


El silenci reconfortant que plana 
sobre la nostra assemblea adolorida és 
un senyal que ens trobem davant d'una 
presència sagrada: El Senyor mort i 
ressuscitat és amb nosaltres. 


La mort d'un capellà, en aquest cas 
del rector d'una parròquia, té unes 
connotacions pròpies. El capellà és 
ordenat i enviat per anunciar, guiar i 
enfortir en aquesta esperança. Més 
encara: per garantir la companyia del 
Senyor i fer present les manifestacions 
més clares del seu amor en els sagra
ments i en l'Eucaristia. Per això avui 
els sentiments de dol i d'agraïment te
nen quelcom de més sagrat. 


Avui els horitzons humans no són 
gens clars de cara a mantenir previ
sions esperançadores del guiatge sa
cerdotal a casa nostra. I no podem 
caure en el pessimisme, quan la res
posta a la fidelitat de Déu que vol que 
l'anunci de la Vida arribi a totes les ge
neracions és a les nostres mans. 


Sí, la resposta és a les nostres mans 
pregant Déu que desvetlli generositat 
i coratge en molts joves que, corn 
Samuel, es posin dempeus davant el 
Senyor per dir: «Sóc aquí}). (Samuel 
3,11) 


La resposta, indispensable també, 
és a les nostres mans, en la mesura que 
treballem per a formar comunitats 
cristianes que visquin atentes a la cri
da de Déu. 


Si a Olot, a la diòcesi de Girona, 
sabem promoure grups de persones 
que a partir del seu baptisme caminin 
a l'escolta de la Paraula de Déu, que 
facin de l'Evangeli el sant i senya de 
les seves vides i empreses, no tingueu 
por; la força i la saviesa de l'Evangeli 
continuarà viva a casa nostra, farà 
obrir els ulls, farà respecte i iHusionarà 
moltes vides. 


El que us dic no són paraules per 
sortir del pas. La Mare de Déu del 
Tura amb el fill a la falda ens dóna 
testimoni de les paraules de l'àngel. 
«A Déu res no li és impossible}) (Lluc 
1,37). 
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Comiat de Mn. Pere Ribot i Sunyer 


JAUME CAMPRODON, bisbe de Girona. 


la lectura: Job, 19,23-27a 
Evangeli: Ml 1I,2S-30 


«Has mort amb Ell i vius amb Ell 
i, amb el cor a les mans, has treballat 


lafe 
del temple interior fet de pedres de llum, 
del sofriment secret de cada dia, 
fet de carn i de sang i d'ànima de pau». 


Estimats: Amb aquests versos Mn. 
Pere Ribot acomiadava la seva germa
na Josefina faun parell d'anys. Bé 
podem manllevar-li les paraules, dic
tades per l'amor, en acomiadar-nos d'ell. 


«Has mort amb Ell i vius amb Ell ... » 


Hem vingut procedents de llocs 
diferents i portats per motivacions ben 
variades. Totes, però, tenen el to de 
l'amistat i del reconeixement a Mn. 
Pere. 


Format per al ministeri sacerdotal 
en el Seminari de Barcelona, la diòce
si on havia nascut i que serví durant 
una colla d'anys, continuà regint la 
parròquia de Riells de Montseny, tot i 
que, per decisions superiors, aquesta 
passés al bisliatde Girona Aquí s'agerma
nà amb el presbiteri diocesà, al qual ha 
enriquit amb el seu testimoni de zel i 
de fidelitat pastorals. «Jo sóc un arbre 
més del Montseny», li agradava re-


petir. Sí, un arbre excepcional de la 
paraula i del seny de l'Església i de 
Catalunya. 


Aquí, durant més de cinquanta 
anys, ha escoltat i encorauat més d'una 
generació de persones. En primer lloc, 
els seus feligresos, el nombre dels 
quals ha vist minvar amb recança per 
les exigències dels temps. A més, 
l'Abadia ha esdevingut lloc de pelegri
natge: parelles de joves il'lusionats 
per preparar el seu matrimoni, perso
nes afeixugades per problemes fa
miliars i socials; altres han vingut 
buscant aixopluc i estímul per mante
nir-se fidels en les hores en què Cata
lunya era privada de les llibertats més 
elementals i fonamentals. Molts han 
trucat a la porta delerosos del perdó de 
Déu. Com el bon samarità de l'Evan
geli, Mn. Pere Ribot ha anat abocant 
damunt les ferides el vi i l'oli de la 
seva paraula i de la gràcia del seu mi
nisteri. 


Tanmateix, si és veritat que ens 
sentim lligats per l'admiració i el reco
neixement, no som aqui en una sessió 
necrològica pensada per posar de re
lleu la rica personalitat del difunt i la 
seva obra irrepetible. Ens hem aplegat 
en una celebració de fe cristiana, en la 
qual el centre de la festa i de les nos
tres mirades és el Senyor Jesucrist que 
ens allibera de la mort. Donaríem un 
disgust a Mn. Pere, si és que es pogués 
disgustar, si la nostra atenció quedés 







absorbida per ell i no pel Mestre. 
«Sigui el meu esplai amb sol, pluja 
o neu, que no perdi mai el sentit de 
Déu», ens diu en una de les seves 
lliçons. 


El sentit de Déu ve de Déu mateix, 
però hem de fer-li lloc en la nostra 
persona, amb atenció i senzillesa. Una 
atenció i senzillesa apreses en el silen
ci. «El silenci és la meva fortalesa». 
Una altra de les seves lliçons. 


Només des del silenci i de la mira
da sincera del nostre interior ens po
dem afegir a la benedicció que s'ha 
proclamat a l'Evangeli, «Us enalteixo, 
Pare, Senyor del cel i de la terra, per
què heu revelat als senzills tot això 
que heu amagat als savis i entesos)>: 
el coneixement i la fe en Jesús, el Fill 
de Déu, l'alliberador de l'home. 


La societat passa per una crisi de 
Déu. Els savis i els entesos, que són 
els qui pretenen conduir-la, tenen 
massa coses al cap perquè hi càpiga 
tan sols una espurna del misteri de 
Déu, del secret del Senyor de la vida. 
Una prova és que aquesta societat sap 
fer elogis dels seus morts, però està 
incapacitada per afrontar la mort. Hi 
passa de puntetes. 


Jesús va viure l'angoixa i va tre
molar davant la mort; però l'afronta 
amb decisió i esperança; més enca
ra, amb amor. Maria es mantingué 
dempeus en el temporal del Calvari 
perquè pressentia les paraules del 
Fill: «Pare, encomano el meu espe
rit a les vostres mans». Un i altre ha
vien après de cor des de petits i de 
grans havien cantat moltes vegades 


amb el poble: «Déu és per a nosal
tres un refugi i un castell, en l'ad
versitat hi trobem un gran auxili. 
Res no temem, quan la terra se so
mou, quan dins la mar les muntanyes 
trontollem) (Salm, 45). 


La nostra atenció queda bloque
jada per allò que podem dominar i 
manipular. Per això passem de llarg 
davant el misteri de Déu que se'ns 
escapa de les mans. I tanmateix no
més Ell sap el secret de la nostra 
felicitat. 


La mort entra en aquest secret i no 
som capaços d'aturar-nos-hi. Intuïm 
que té quelcom de sagrat; la prova és 
el silenci que s'imposa davant una 
persona morta. La fe ens diu que en 
aquesta hora Déu queda amb les mans 
lliures dels interessos passatgers, i pot 
fer la seva obra: «Sóc un abisme sen
se fons que enyora els horitzons inas
solibles. Tot és breu llevat de l'enyora
ment de Déu. I Ell, l'altre abisme que 
m'espera, m'obre el portal de bat a 
bat: l'amor, la llibertat. Perquè l'amor 
no té frontera». 


El fet de sentir la presència del 
sagrat davant la mort ja ens situa en 
el camí de Déu. «Us enalteixo, Pare, 
Senyor del cel i de la terra, perquè 
heu revelat als senzills tot això que 
heu amagat als savis i als entesos». 


«La meva saviesa, que em ve del 
meu no-res, sigui fer-me més home 
amb Vós, Crist, germà meu per llei de 
sang». És la pregària que Mn. Pere 
Ribot ens invita a fer amb ell. 


Mn. Pere Ribot ha deixat una obra 69 
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que continuarà el seu mestratge. Pot 
repetir Job: «Tant de bo les meves pa
raules quedessin escrites, gravades 
amb un cisell d'acer i resseguides amb 
plom, entallades per sempre a la roca». 
Un poeta i crític literari, Salvador Es
priu, no gens inclinat als elogis, li es
crivia en una lletra: «La llavor o el gra 
que vós sembreu no morirà pas, ans 
donarà fruit en una collita literària i 
sacerdotal». 


Germans, l'Esperit no queda reclòs 
en les Escriptures; continua parlant 
amb el llenguatge de casa, a través 
dels testimonis de fe. 


Mn. Pere ha donat el gran pas, 
però quelcom, molt d'ell mateix conti
nua acompanyant-nos: «Faig una ruta 
vers la visió eterna i no vaig sol; tinc 
per company el cos dels meus ger
mans nodrits d'Eucaristia, el sagra
ment d'amor i d'amistat». 







Barcelona 


FRANCESC ROMEU, corresponsal. 


Els objectius pastorals per al curs 
1997-98 


Cada any a la nostra diòcesi es fi
xen uns objectius pastorals per treba
llar al llarg de tot el curs i que són els 
que marquen el ritme, la intensitat i els 
centres d'interès de les diverses activi
tats pastorals que es realitzen a tota la 
diòcesi. Per a aquest nou curs, l'ar
quebisbe de Barcelona, el cardenal 
Ricard M. Carles, a través d'una carta 
que va adreçar a tots els preveres a 
mitjans de juliol i que s'ha publicat a 
finals de setembre al Full Dominical, 
diu que «després d'escoltar els Con
sells Presbiteral i Pastoral i el Con
sel/ Episcopal, hem pensat que convé 
mantenir dues de les prioritats del 
curs anterior ljoventut i pobresa) i 
afègir-ne una de nova: pastoral de la 
família». 


Com bé diu el cardenal, els objec
tius pastorals que es van treballar el 
curs passat -en la línia de l'aplicació 
de les 170 resolucions del Concili 
Provincial Tarraconense- van ser els 
que feien referència «a la revisió de 
les celebracions eucarístiques, la pas
toral de lajoventut i la comunió amb 


pobres i marginats». Diu el cardenal 
Carles que «són objectius, evident
ment, que mai no assolim del tot, però 
s 'ha treballat, tant en l'àmbit par
roquial com en l'arxiprestat». Certa
ment, tots ells són temes pastorals que 
ens preocuparan i ens acompanyaran 
sempre i per això no és gens estrany 
que als dos anteriors (el de la joventut 
i el dels pobres) ara s'hi afegeixi el de 
la pastoral de la família, 


Aquests objectius pastorals s 'han 
definit i s 'han concretat més detalla
dament seguint les afirmacions que 
fan les resolucions conciliars quan 
diuen, pel que fa a la joventut: «Afavo
rir espais de trobada i de diàleg amb 
els joves» (Resolució conciliar 26); 
pel que fa als pobres: «Vincular visible
ment la celebració de l'Eucaristia 
amb la caritat fraternm) (Resolució 
77,a); i pel que fa a la pastoral de la 
família: «Acompanyament humà, es
piritual i pastoral dels matrimonis i de 
les famílies» (Resolució 39). 


Tot fa pensar, doncs, que el dina
misme conciliar encara té forces en
tre nosaltres i desitgem que aquesta 
empenta del Concili no s'acabi sen
se haver aconseguit aquests objec
tius. No podem deixar d'expressar 
que ens fa por que aviat ja no es par
li del Concili, o que quedi com un 
document oblidat a la prestatgeria 
que no se sap traduir a propostes ope
ratives. 71 
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Aquesta vegada la carta de l'ar
quebisbe a tots els capellans no està 
signada per tots els bisbes auxiliars, 
com en ocasions anteriors, però sí que 
sembla que es fa ressò del treball del 
Consell Episcopal, que queda agrupat 
al costat dels altres dos consells dioce
sans: el Presbiteral i el Pastoral. Amb 
tot, el cardenal recull el treball episco
pal que s'està realitzant quan diu que 
(la nivell diocesà: hem reprès la prac
tica de la visita pastoral, seguint l'o
rientació de la Resolució 124; hem 
treballat el tema de l'acció catòlica, 
tant l'especialitzada com la general 
de joves que estem iniciant (Resolució 
29); hem començat a impulsar la co
ordinació de les delegacions (Resolu
ció /32)>>. 


La formació permanent dels 
capellans 


Els capellans i diaques, seguint 
també l'esperit del Concili Provincial, 
treballen cada any -principalment a 
nivell arxiprestal- un pla de formació 
permanent. Aquest any, i seguint -com 
l'any passat- la indicació de la carta 
apostòlica de Joan Pau II per a la pre
paració del Jubileu de l'any 2000 
(Tertio m.illennio advenien/e), els ca
pellans i diaques aprofundiran sobre 
la presencia de l'Esperit Sant, tal com 
s'assenyala en els apartats 44 i 48 de 
l'esmentada carta perquè es treballí 
durant l'any 1998. Aquest treball pre
tén obrir una reflexió que ajudi a anar 
descobrint la presència de l'Esperit en 
els diversos nivells de la vida eclesial 
i del món d'avui. 


La coordinació de les delegacions 
i els delegats generals 


Tal com assenyalava el cardenal en 
la carta que comentàvem anterior
ment, un dels treballs que es va realit
zar el curs passat -a nivell de govern 
diocesà- va ser el de «començar a 
impulsar la coordinació de les de
legacions diocesanes». Això es va 
traduir en un canvi ràpid, del qual no 
us vam poder informar en el número 
anterior de Quaderns de Pastoral: el 
nomenament de tres nous delegats 
generals. 


Seguint l'esquema del que ja es va 
fer fa uns quatre anys amb les dele
gacions diocesanes de pastoral de 
joventut, pastoral obrera, de pobles i 
comarques i de pastoral universitària, 
d'englobar-les totes elles dins d'una 
gran Delegació General d'Apostolat 
Seglar, capitanejada per un delegat 
general, en aquest cas Antoni Mata
bosch, ara s'ha tomat a repetir l'esque
ma. Per tant, per part de l'arquebisbe es 
considera i es consolida aquesta fór
mula com una bona manera d'estruc
turar la pastoral a la diòcesi. 


Així, a finals del curs passat es van 
produir uns canvis importants en l'or
ganigrama del bisbat de Barcelona: es 
va crear la figura de tres nous delegats 
generals que engloben sota d'ells tres 
noves delegacions generals i que, al
hora, apleguen en el seu interior un 
bon conjunt de delegacions. Aquestes 
noves delgacions són les següents: 


- Delegació General d'Educació 
Cristiana. El pare Francesc Riu, sa
lesià i actual secretari general del 







Secretariat de l'Escola Cristiana de 
Catalunya, passa a ser el delegat de la 
nova Delegació General d'Educació 
Cristiana, on s'integren en una sola 
delegació les tres delegacions ante
riors d'Ensenyament, Escoles Dioce
sanes i Catequesi. 


Delegació General de Pastoral 
Social. Salvador Bacardit, fins ara de
legat de pastoral vocacional i superior 
del Seminari, passa a estar al capda
vant de la nova Delegació General de 
Pastoral Social. S 'hi integren les qua
tre delegacions de Càritas, Apostolat 
del Mar, Marginats i Pastoral Peni
tenciària. 


- Delegació General de Mitjans de 
Comunicació. El periodista Marcel·lí 
Joan i Alzinella, fins ara cap de rela
cions exteriors de la Direcció General 
de Serveis Penitenciaris i de Rehabili
tació de la Generalitat de Catalunya; 
i membre del Secretariat del Consell 
Pastoral Diocesà, es farà càrrec de la 
nova Delegació General de Mitjans de 
Comunicació, que integra la Delega
ció i el Gabinet de Mitjans de Comu
nicació, i també les publicacions del 
Butlletí (oficial), el Full Dominical, 
Catalunya Cristiana i Ràdio Estel. 


Nou rector del Seminari Major 
Diocesà 


A aquests nomenaments de finals 
del curs passat també cal afegir-hi el 
del nou rector del Seminari Major Dio
cesà. El cardenal Carles va nomenar 
Ramon Corts i Blay, doctor en Histò
ria i fins ara rector de la parròquia de 
Sant Joan de Vilassar de Mar, nou 


rector del Seminari. Fins ara el rector 
era el mateix bisbe auxiliar Joan Enric 
Vives, càrrec que ostentava ja abans 
de ser bisbe i que semblava que segui
ria mantenint conjuntament amb el de 
la demarcació episcopal del Baix Llo
bregat, Penedès i Garraf. El canvi, per 
tant, ha estat inesperat. Ara caldrà que 
el nou rector vagi formant el seu nou 
equip de formadors í continuï conso
lidant la credibilitat d'aquesta ins
titució que és el cor i la pedrera de la 
diòcesi. 


La remodelació del Seminari 
Menor 


En una altra carta del cardenal 
Carles adreçada a tots el preveres 
s'explica quin serà el futur del Semi
nari Menor de la Conreria. El Semina
ri Menor de Barcelona és situat en un 
edifici propietat de la Cartoixa de San
ta Maria de Montalegre ( a Tiana), just 
sobre la serralada del litoral que hi ha 
entre Badalona i Mollet. Aquest Se
minari s 'ha anat convertint els darrers 
anys en una escola oberta a tots els 
nois (no sols els vocacionats) i d'alta 
qualitat docent, però amb greus pro
blemes econòmics, incrementats a 
partir d'ara per l'aplicació definitiva 
de la LOGSE, la implantació de l'ESO 
i del nou batxillerat. 


L'escola només és per a nois i dis
posa d'un bon equip de professors. Té 
com a base docent l'internat i compta 
amb un vell edifici que cal reformar 
contínuament. Per estudiar-ne la via
bilitat, el cardenal va nomenar, l'any 
1992, Josep A. Arenas com a nou nou 
rector i sembla que després d'algunes 73 







consultes (tècniques) s'ha arribat a la 
conclusió de tancar el Seminari Me
nor com a escola diocesana d'ense
nyament obert, Això no es produirà 
aquest curs, que ja hem començat, 
sinó el setembre de 1998, 


El Seminari Menor, com a centre 
de formació dels nois secundaris vo
cacionats o mínimament motivats per 
plantejar-se la vocació, es traslladarà a 
la ciutat de Barcelona i es potenciarà 
la seva funció, A partir del setembre 
de 1998, els seminaristes residiran al 
Convictori (al barri de les Corts) i re
bran l'ensenyament acadèmic en una 
escola cristiana apropiada, «Fel que fa 
a l'edifici de la Conreria -diu el car
denal-, lloc estimat per tots, s'estu
diarà la seva utilitat encaminada 
probablement a Casa Diocesana d'Es
piritualitat i Convivències», 


L'Institut Superior de Ciències 
Religioses 


El darrer relleu que s 'ha produït a 
Barcelona ha estat el del nou director 
de l'Institut Superior de Ciències Re
ligioses (l'antic Institut de Teologia), 
El nou director d'aquest centre serà 
ara Antoni Matabosch (que ja n' havia 
estat el fundador i director del 1972 al 
1979), que substituirà qui ho era fins 
ara, Joan Guiteras, que darrerament ha 
estat elegit degà dels canonges de la 
Catedral. 


Ara l'antic Institut de Teologia de 
Barcelona no solament té un nou di
rector sinó que també té un nou nom: 
Institut Superior de Ciències Religio-
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des d'ara els estudiants de l'Institut, a 
més de poder obtenir el títol de diplo
mat, també poden obtenir el de llicen
ciat en Ciències Religioses, que ja té 
un reconeixement civil. Encara més: 
enguany l'Institut celebra el seu vint
i-cinquè aniversari. 


Uns canvis per enfortir ,'estructura 


El cardenal Ricard M, Carles ha 
consolidat perfectament el seu propi 
esquema de treball, assegurant els 
punts clau de la diòcesi: els bisbes 
auxiliars a les demarcacions terri
torials; el secretari de l'arquebisbat 
(el jesuïta Enric Puig) i el bisbe auxi
liar Joan Carrera com a estrets col, 
laboradors en les decisions diàries; 
una delegaciÓ, d'economia amb un 
nou tècnic i quatre delegacions gene
rals de la pastoral funcional que de
pendran directament d'ell, i també un 
Seminari Diocesà que a través del seu 
rector -un home lliure de sospita de 
pertànyer a algun grup de la diòcesi
també queda estretament lligat a ell. 


Amb aquesta seguretat estructural, 
el cardenal Carles recordava -en la 
inauguració de la remodelada casa 
diocesana de Rivadeneyra 6- els tres 
objectius amb els quals va arribar a 
Barcelona, recollits en les Orienta
cions per a la pastoral diocesana, de 
gener de 1991 (identitat, comunió i 
evangelització): «assegurar laforma
ció dels cristians, procurar una evan
gelització basada en el testimoni cris
tià i una presència cristiana en la 
societat», Per al cardenal ara només 
cal una estructura interna que possibi
liti aquestes finalitats, 







La restauració de la Catedral, la 
boda reial i els 700 anys 


«Avis a la població. La Catedral 
de Barcelona necessita reformes. És 
molt urgent. La seva co¡'¡aboració és 
imprescindible. Si us plau, segueixi 
les instruccions: 1. Quedi 's a casa 
seva; 2. Assegui's a la seva poltrona 
preferida; 3. Escolti música.» Amb 
aquestes frases publicitàries, traduïdes 
del diari La Vanguardia, s'oferia du
rant cinc dissabtes -;;onjuntament amb 
la seva edició i per 550 pessetes- cinc 
discs compactes (CD) amb música de 
la catedral. El primer era un recull de 
peces d'orgue de Bach (interpretats 
per Domènec Cols, Maria Teresa Mar
tínez, Francesc Pi, Miquel Gonzàlez, 
Jordi Vergés i Montserrat Torrent). El 
segon era una selecció de nou temes 
de cant gregorià interpretats per la 
Schola Gregoriana de Barcelona (diri
gida per Ramon Moragas). El tercer 
era la interpretació de 14 goigs can
tats pel Cor Maixata. El quart eren 
18 cants populars interpretats per la 
Schola Cantorum de Barcelona (diri
gida per Joan M. Aragonès). I el cin
què recull, el repertori del casament 
de la infanta Cristina. 


Aquesta era una de les maneres 
de col, laborar en la restauració de la 
Catedral. La recaptació dels benefi
cis d'aquesta campanya publicitària 
s'adreça a finançar les obres de re
modelació. Aquesta promoció s' en
globa dins d'una campanya molt més 
àmplia el motiu de la qual és la com
memoració dels 700 anys de la cons
trucció d'aquest monument gòtic, 
que va començar a construir-se el 
maig de 1298. Per tant, el primer de 


maig de 1998 se celebraran els 700 
anys. 


D'aquesta restauració en podríem 
distingir dues fases, que tenien com a 
part central i divisòria el casament de 
la infanta Cristina amb Iñaki Urdan
garin, que es va celebrar el passat 4 
d'octubre. Una primera fase, abans 
del casament, va consistiren la reno
vació del sistema d'iHuminació del 
cor (que ara ja és per mitjà de fibra 
òptica), la neteja dels grafits de la fa
çana, la reforma del campanar i la res
tauració d'un desena de gàrgoles. 
Aquesta primera fase sembla que ha 
costat, només d'arrencada, uns 50 mi
lions, dels quals l'arquebisbat n'hau
ria avançat uns 30, mentre s'espera 
aconseguir els 300 milions que valIa 
totalitat de les reformes. 


La segona fase, que va començar 
el mateix4 d'octubre i té com a fita el 
maig del 1998, consistirà en la realit
zació d'excavacions arqueològiques 
per descobrir les edificacions sub
terrànies anteriors al segle XIII, la 
restauració de les restants 100 gàr
goles i la neteja i rehabili tació de 
tota la façana. 


Per tant, s 'ha aprofitat el casament 
de la infanta per sensibilitzar i motivar 
la restauració de la Catedral. Tota la 
restauració pot costar uns 2.000 mi
lions de pessetes i s'espera recaptar 
fons a través d'aquestes campanyes de 
mecenatge popular i d'empreses (com 
ha estat el cas de la revista Hola!), i 
també amb el suport de totes les ad
ministracions. 
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La pastoral penitenciària 


Després de molts anys de col'
laborar amb el Secretariat Diocesà de 
Pastoral Penitenciària de Barcelona, 
el pare mercedari Josep Sesma i León, 
que actualment és el director del Se
cretariat Nacional de Pastoral Peni
tenciària (que es un departament de la 
Comissió Episcopal de Pastoral So
cial, de la Conferència Episcopal Espa
nyola), ens deixa i se'n va a Saragossa 
on col, laborarà a la parròquia de La 
paz (al barri de la paz de la capital ara
gonesa) i a la presó d'aquella ciutat. 


En una de les seves darreres decla
racions -tot acomiadant-se- ens va 
parlar del seu propòsit de treballar 
cada vegada més pel que s'anomena 
«una pastoral de prevenció de la pre
só», per tal d'intentar que cada vega
da menys gent Goves, principalment) 
no arribin a la presó, atès que a partir 
d'allà tot és una escalada de desgrà
cies per a ells i, per a nosaltres, repre
senta una dificultat més gran a l'ho
ra d'ajudar-los. Tant de bo ho puguem 
fer! I bona feina al pare Sesma. 


Substitueix el Pare Josep Sesma 
com a capellà del Centre Penitenciari 
de Dones de Barcelona -la presó que 
anomenem Wad-Ras (al Poblenou)
el pare Jesús Ray, un jove mercedari 
molt actiu que ja col'laborava amb la 
presó Model. Benvingut! 


Adéu-siau al pare Estradé i aMo. 
Bonet i Baltà 


I per acabar, recordem els qui ens 
76 han deixat aquest estiu. El passat 6 de 


juliol va morir Mn. Joan Bonet i Bal
tà, a l'edat de 92 anys. Mn. Bonet i 
Baltà va ser el fundador, l'any 1946, i 
primer rector d'una parròquia i d'una 
escola de la perifèria de Barcelona: la 
parròquia de Sant Isidre i l'Escola 
Casal dels Àngels, als límits ja de 
l 'Hospitalet de Llobregat. Però a Mn. 
Bonet i Baltà el recordarem també 
com un bon historiador, gran coneixe
dor de la història de l'església catala
na dels segles XIX i XX. 


D'aquesta etapa de la història va 
escriure dues grans obres: L'Església 
catalana de la Il'lustració a la Reina
xença (1984) i L'Integrisme a Cata
lunya (1990). Però sobretot són cabdals 
els seus pròlegs a les Obres Comple
tes del bisbe Torras i Bages, i a les del 
capellà i poeta Mossèn Jacint Verda
guer, obres de referència necessària 
per a tots els que vulguin afrontar la 
biografia d'aquests dos grans perso
natges de la nostra església. 


I el2 d'agost també ens deixava el 
pare Miquel Estradé, monjo de Mont
serrat, a l'edat de 77 anys, a causa 
d'un càncer de pulmó. Estradé va ser 
un autèntic mestre espiritual dels nos
tres dies, home de reflexió profunda, 
de bona paraula i fina ploma literària. 
Se'l considera un dels autors espi
rituals del nostre segle més llegits a 
Catalunya. Els qui el vam conèixer 
personalment el recordarem no sols 
per la seva gran capacitat d'orientar, 
sinó també per la gran capacitat d'es
coltar i de comprendre, que també 
és una qualitat espiritual que ens fa 
falta. 







Girona 


JOAN CARRERES i PÈRA, corresponsal. 


La cadira de Carlemany 


Nomenaments, canvis i trasllats 


A la diòcesi de Girona la represa 
de curs ve emmarcada com cada any 
pels canvis i trasllats. L'expectativa de 
nomenaments ha estat, històricament, 
un tema estimat dels cercles eclesiàs
tics i capellanescos. Un tema que, 
malgrat la secularització, continua 
viu, si més no a Girona, i de vegades 
mou els ànims fins a exacerbacions 
inusitades. Ha estat molta la tinta que 
s'ha vessat aquest estiu sobre la políti
ca actual de nomenaments eclesiàstics 
que fa servir l'Església, amb referència 
a d'altres possibilitats, adés històriques, 
fent recurs al preconcili, adés futures, 
amb més contingut democràtic i presèn
cia dels fidels en aquests afers. Sigui 
com sigui, amb tot el que suposa de tras
bals per als interessats, acompanyats en 
alguns casos de reivindicacions públi
ques, el fet és que la diòcesi és un ele
ment viu i que els capellans en som els 
agents de la pastoral. Ministerialment, 
en morim més que no en naixem, i això 
vol dir molts equilibris, molts malde
caps i, sovint, un gavadal d'incompren
sions gairebé sempre injustificades. 


Sap greu quan aquestes protestes 
s'emparen en un joc de malentesos 
provocats, per no dir la mentida. Sap 
greu que la premsa, que va sobretot a 
buscar el sensacionalisme i no la veri-


tat, hagi propiciat unes actituds que no 
tan sols no són exactes sinó que són 
calumnioses; i tot per la manca de 
transparència d'algun rector. 


Enguany, a Girona, els canvis pas
sen de la vintena i podem assegurar 
que no n'hi ha ni un que s'hagi efec
tuat contra la voluntat de l'interessat. 
Tots sabem que una de les actituds 
bàsiques del bisbe Jaume Camprodon 
és el diàleg i, en darrer terme, la ne
gociació d'un cas problemàtic, fins a 
les darreres conseqüències. 


Alguns d'aquests canvis eren ja de 
domini públic, mentre que d'altres han 
resultat ben inesperats; per exemple, 
la sobtada mort del rector de la parrò
quia de Sant Esteve d'Olot -el conegut 
pastoralista mossèn Emili Montal- ha 
deixat un buit a la vila dels volcans, a 
hores d'ara encara vacant. També ens ha 
deixat, com sabeu, mossèn Pere Ribot, 
el cantor del Montseny, com si l'home
natge que li fou retut poc abans pels 
capellans escriptOI;S d'arreu de Cata
lunya hagués estat una premonició. 


La mort, amb dalla cruel, 
ve a la nostra espona, 
i el qui mormirant el cel 
deixa en terra un do: l'aroma. 


Mn. Pere Ribot, prevere 


Se n'ha anat silenciosament un 
cap al tard de diumenge. El calendari 
assenyalava el dia 24 d'agost. Amb el 
seu tarannà franciscà i el do d'acolli
ment que tingué, deixa al darrere el 
record d'una vida senzilla i plena i un 
corpus poètic dens i profund, escrit 
amb aquella infantesa espiritual que· el 
caracteritzà tota la vida. 77 







L'endemà, dia 25 d'agost, al matí, 
entre els milers d'amics i admiradors 
que visitaren la capella ardent del 
cantor del Montseny no hi mancà 
l'Honorable Jordi Pujol, president de 
la Generalitat de Catalunya. Volgué 
honorar privadament l'amic, el sacer
dot i aquell patriota que del silenci 
féu clam, en uns temps que el clam era 
silenci. 


Mentre visqué en l'acollidora aba
dia, acostumàvem cada any a visitar
lo. L'any passat, en una inoblidable 
visita que li férem, en companyia de 
mossèn Vicenç-Maria Capdevila, ens 
dedicà el darrer llibre, titulat La llum 
en el corriol. Tenia encara fresca la 
tinta de la impremta. En la dedicatòria 
que m'hi féu, parlava de 1"<Íntim espe
rit d'aquests brevíssims poemès, joia 
interior de l'home interior». Després, 
al Sivilla -la residència sacerdotal 
dels capellans gironins-, coincidírem 
un parell de vegades. Tot i que volia 
dissimular-ho, mossèn Pere era com 
una fulla marcida que enyorava l'aigua 
i l'aire sanitós del Montseny. Admira
blement cuidat i estimat per tots els 
qui l'envoltaven, donava la sensació 
que ja no vivia en aquest món. 


Els assistents a l'enterrament ul
trapassàrem els dos milers. Els com
panys sacerdots érem gairebé un cen
tenar, majoritàriament de Girona i 
Barcelona, però també d'altres indrets 
de Catalunya, València i les Illes. Hi 
veiérem, també, amb la seva bonho
mia,mossèn Joaquim Cruañas -el 
degà del presbiteri diocesà gironí que 
als seus 96 anys volgué acomiadar el 
company i amic'-. La parròquia de 
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La litúrgia fou austera i viscuda. 
Les emotives paraules del bisbe Jaume, 
que presidí les exèquies, acompanyat 
del bisbe Trasserra, auxiliar de Bar
celona, ens feren reviure l'home i el 
poeta, el patriota i el sacerdot. Ens van 
fer sentir la presència de Déu a través 
del testimoniatge de mossèn Pere. 


No fou un adéu, sinó un a reveure 
en la claror del Verb: «Tornaré pols i 
cendra, però sempre viuré, fent-vos 
costat!». 


Santuaris de Girona: un video 
recomanable 


Sovint reconeixem que un dels 
problemes de la nostra església és 
l'adequació al món actual; allò d'es
crutar els signes del temps, que Jesús 
exposa tan nítidament a l'Evangeli, 
hom té la sensació que ens rellisca. No 
és que no hi creiem, però com que, per 
causes que tots coneixem massa bé, la 
major part de capellans ja no som de 
la primera volada, totes aquestes apli
cacions tecnològiques i cibernètiques 
que per als joves és un bufar i fer am
polles representen per a nosaltres ne
dar contra corrent i un reciclatge con
tinuat. Representen tornar a reprendre 
l'hàbit de l'estudi (si és que mai l'ha
víem tingut) i trencar amb els motlles 
de la màxima eficàcia amb el mínim 
esforç que té tan assumits el dret ca
nònic i s'acorden d'una manera tan 
meravellosa amb les actituds rutinà
ries que ens abasseguen a partir dels 
cinquanta anys. 


Dit això -ho havíem de dir- us 
haig de confessar que fer un vídeo no 







és tan difidl com sembla, sobretot si 
es tracta de santuaris. Però qui diu 
santuaris, pot dir parròquies, mones
tirs o qualsevol conjunt arquitectònic 
on entri l'art, la cultura, la història, el 
paisatge i la devoció popular. 


No és dificil, és clar, si es fa com el 
de Girona, del qual el bisbat assumeix 
la promoció, a través de la Federació 
de Santuaris i Ermites. Què fa falta? 
Tres coses: un promotor, un guionista 
i un realitzador que vagin d'acord. 
Així fou intentat i n'ha sortit un primer 
vídeo comercial, que es distribueix als 
principals santuaris gironins i, com 
diuen les marxantes de la plaça: «es 
ven a estira-cabells». És un vídeo, in
dubtablement pedagògic, que tant pot 
servir per tenir el record d'un lloc vi
sitat com per a les classes de religió i 
catequesi, i fins i tot per a les que s'im
parteixen en les escoles d'art. 


Hi apareix a la portada una vista 
general del Santuari de la Mare de 
Déu del Mont, que té a Girona la pri
mícia de la devoció mariana, i en pe
tites unitats audiovisuals d'entre 2 i 5 
minuts s'hi desplega el paisatge, la his
tòria, l'art i la devoció popular de set
ze santuaris gironins. En cadascun 
d'ells es remarquen els símbols i mo
numents més emblemàtics, i també els 
dies de festa i aplecs populars: «El 
santuari -s'informa en la contraporta
da del vídeo- és el lloc on s'expressa 
amb tota la seva força el missatge del 
pelegrí; el lloc on la rica i secular li
túrgia de l'Església s'amara de senti
ment, emoció i suggestió. 


»Alllarg de les centúries, el poble 
ha volgut que el santuari esdevingués 
un lloc històric i singular a la recerca 


dels valors de l'esperit: el trobament 
amb Déu i l'harmonia de la natura. 


»En els nostres santuaris, el valor 
del signe sensible esdevé germen evan
gelitzador, l'aplec popular un lloc 
d'expansió festiva; un lloc privilegiat 
en la suggestió del paisatge exterior 
es projecta cap al propi paisatge inte
rior, per amarar-lo de joia, sensibili
tat i beUesQ». 


Els diferents santuaris -escollits en 
relació a la diòcesi i no a la província
són els següents: Els Àngels (Sant 
Martí Vell, el Gironès), La Font de la 
Salut (Sant Feliu de Pallerols, la Gar
rotxa), La Salut de Terrades (l'Alt 
Empordà), La Mare de Déu del Mont 
(Sous, on es donen la mà la Garrotxa 
i l'Empordà), El ColleU (el Tom, el Pla 
de l'Estany), La Misericòrdia de Ca
net de Mar (el Maresme), La Mare de 
Déu del Tura (Olot, la Garrotxa), La 
Mare de Déu d'Argimon (la Selva), La 
Fontsanta (Jafre, el Baix Empordà), 
Les Salines (Maçanet de Cabrenys, 
l'Alt Empordà), Fàtima de la Jonque
ra (els Límits, l'Alt Empordà), La 
Mare de Déu dels Arcs (Santa Pau, la 
Garrotxa), Santa Afra (el Gironès) i 
La Mare de Déu de Rocacorba (el 
Gironès-el Pla de l'Estany). 


Heus ací un referent per a la resta 
de les diòcesis catalanes, que es po
dria dur a terme a partir de l'experièn
cia gironina, en el si de la Federació 
de Santuaris de Catalunya i Balears. 


La Guia de serveis 


La Delegació Diocesana de Mit
jans de Comunicació Social de Girona 79 







acaba de publicar una exceHent Guia 
de serveis per al curs 1997-1998. Un 
cartipàs manejable (23 x 16 cm) d'una 
cinquantena de pàgines, que es distri
bueix gratuïtament a les parròquies i 
els centres eclesials gironins. Tot i que 
(<no vol tenir pretensions -com afirma 
el bisbe Jaume Camprodon a la pre
sentació- té vida, i voldria que aques
ta vida augmentés». Insisteix a re
marcar que aquesta guia «no és un 
aparador, és un servei»,. I un servei 
pensat en la línia de la recepció del 
Concili Provincial Tarraconense. 


Aquesta guia està molt ben feta. 
Dividida en catorze apartats, exposa 
en primer lloc els moviments d'acció 
social de l'Església de Girona i en dar
rer lloc l'aportació al Tercer Món; és a 
dir, la dimensió missionera de l'esglé
sia gironina. 


Entre els moviment i les institu
cions dedicats al servei de la caritat, és 
a dir, l'acció social, hi trobem: I) la 
Delegació de Mitjans de Comunicació 
Social; 2) el Secretariat de Migracions; 
3) la Fundació Departament d'Estran
gers de Càritas; 3) els serveis ordina
ris de Càritas, i 5) el Secretariat de 
Justícia i Pau. A més, en un exhaustiu 
llistat, es presenten les comunitats re
ligioses dedicades a l'acció social. 


És un botó de mostra. D'un a un 
podríem anar resseguint, a través d'a
questa guia, els camins de participació 
activa que la diòcesi ofereix i ens ado
naríem que es tracta d'un autèntic 
Llibre Blanc de la Pastoral gironina. 
Des de la problemàtica dels ancians i 
la pastoral de la salut -amb el llistat de 
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fins als moviments dedicats a la infan
cia i la joventut. 


És també notable l'apartat dedicat 
a Catequesi, Vocacions i Ensenya
ment, la pastoral de la família i els 
grups de pregària i reflexió. No hi 
manca la informació horària sobre 
misses i actes de culte, classificats per 
arxiprestats, així com un apartat sobre 
santuaris i monestirs, amb una inci
dència especial en l'acolliment, però 
insistint també en els valors històrics, 
culturals i antropològics. 


Tal com expressa Monsenyor Jaume 
Camprodon, amb aquesta guia «es pre


,tén donar a conèixer camins de partici
pació activa, desvetllar actituds de ser
vei, orientar-les ifacilitar-ne l'accés». 


Tarragona 


DíDAC BERTRAN, corresponsal. 


No es pas cert que l'estiu sigui un 
temps d'ensopiment. Es fan moltes 
més coses del que un pugui pensar. 
Per a combatre la imatge d'una època 
de l'any en la qual sembla no passar 
res, heus ací una petita relació i notí
cia de coses que han tingut lloc durant 
el període estival. 


El senyor arquebisbe, per exem
ple, ha tingut una agenda estiuenca 
plena d'activitats d'allò més variades 
per afegir a les tasques pròpies de la 
seva missió episcopal. Cal dir que des 







que va prendre possessió de la seu de 
sant Fructuós, Mons. Lluís Martínez 
Sistach ha tingut una infinitat de con
tactes amb preveres, religiosos i reli
gioses, representants de moviments o 
d'institucions, etc. pertal de copsar la 
realitat de la seva arxidiòcesi. 


Però, a més d'això, ha pres part en 
diverses trobades, com ara, posem per 
cas, la trobada anual de la Unió Apos
tòlica del Clergat, celebrada enguany 
a la Selva del Camp del 30 de juny al 
3 de juliol, o la d'homenatge a tots els 
caiguts en la batalla de l'Ebre, que tin
gué lloc el 25 de juliol a la serra de 
Pàndols i que any rere any organitzen 
els supervivents de l'anomenada «lle
va del biberó», és a dir, els joves que 
amb només 17 anys foren cridats a les 
files de l'exèrcit republicà a les acaba
lles de la guerra civil. 


En un altre ordre de coses, el 21 
d'agost, amb motiu de la XII Jornada 
Mundial de la Joventut, la qual es va 
desenvolupar a París del 19 al 24 del 
mes abans esmentat, Mons. Martínez 
Sistach va presidir una sessió de cate
quesi a l'església parisenca de l' As
sumption, on va exposar la ponència 
La paraula de Jesús viu en la paraula 
de Déu. 


D'altra banda, de l' 11 al 14 de se
tembre, el senyor arquebisbe va tenir 
una participació destacada en el Con
grés de Pastoral Evangelitzadora cele
brat a Madrid sota el lema Jesús, la 
buena noticia,. Hi va anar acompa
nyat per Mn. Joan Aragonès, vicari 
general; Mn. Miquel Barbarà, vicari 
episcopal, i Mn. Joan Anton Cedó, 
delegat diocesà d'Apostolat Laïcal. 


Igualment destacada fou la inter
venció de Mons. Lluís Martínez Sis
tach en el XIV Simposi de Dret Matri
monial Canònic que es va celebrar a 
Tarragona del 15 al 19 de setembre, 
organitzat per la Facultat de Dret Canò
nic de la Universitat Pontificia de Sala
manca i pel Tribunal Eclesiàstic de l'Ar
quebisbat de Tarragona. El simposi fou 
un encontre principalment d' especialis
tes del dret canònic i també de matèries 
com ara la psiquiatria o la psicologia 
per la seva incidència en el tema matri
monial. Hi participaren més de 200 per
sones procedents de diversos països. 


Entre les ponències, a més de la de 
clausura que va desenvolupar Mons. 
Martínez Sistach sobre diversos temes 
tractats en el Simposi, vistos però a la 
llum de les resolucions del Concili 
Provincial Tarraconense, cal destacar 
les de Mons. Pompedda, degà de la 
Sacra Rota romana; la de Mons. Garcia 
Failde, degà de la Rota de Madrid; del 
Dr. Tedeschi, de la Universitat de Nà
pols; o la del Dr. Aznar Gil, de la Uni
versitat Pontificia de Salamanca. Per 
cert, unes afirmacions del Dr. Aznar 
Gil en el curs de la seva ponència so
bre el dret de casar-se que tenen els 
malalts de la sida foren malinterpreta
des i tretes de context per la premsa, 
amb la qual cosa es va organitzar un 
terrabastall als mitjans de comunica
ció més que regular: editorials, arti
cles d'opinió, discussions en tertúlies 
radiofòniques ... i fins i tot unes desa
fortunades declaracions de l'alcalde 
de Tarragona el qual, per cert, no ha
via assistit a la ponència. 


I ja que estem parlant de mitjans de 
comunicació, a escala nacional s 'han 81 







82 


fet ressò d'una activitat setmanal de 
Mons. Martínez Sistach. Alguns dia
ris han publicat reportatges sobre l'es
pai que, cada dijous a 2/4 de 10 del 
vespre. emet Tarraco Visió, la televi
sió local tarragonina, en la qual inter
vé el senyor arquebisbe. L'espai es ti
tula Paraula i vida i Mons. Martínez 
Sistach fa un comentari sobre temes 
diversos. Es dóna la circumstància 
que l'arquebisbe de Tarragona és el 
primer prelat de l'Estat espanyol que 
té un espai televisiu propi, que cal afe
gir als que té en 22 emissores de ràdio 
de l'àmbit arxidiocesà i en els dos dia
ris que es publiquen en el mateix marc 
territorial, sense comptar els que té en 
diferents publicacions de l'Església. 
Per cert, sembla ser que properament 
augmentarà el nombre d'emissores de 
ràdio i de televisió on s'emeten les 
seves intervencions. 


Però, perquè no se'ns acusi de cuI
te a la personalitat, potser que parlem 
d'altres activitats. N'hi ha, com hem 
dit al començament d'aquesta crònica, 
de tot tipus. Per exemple, cal recordar 
que el passat 6 de juliol, a Torredem
barra, van tenir lloc e ls emotius actes 
de lliurament del títol de Filla adopti
va de la vila. Es va atorgar aquesta 
distinció, per unanimitat del ple de 
l'Ajuntament de l'esmentada pobla
ció, a la germana Maria Loreto Serra
no, en atenció a la tasca realitzada per 
la religiosa en el municipi on resideix 
des de fa cinquanta anys. Principal
ment s'ha dedicat a l'ensenyament a 
l'escola de la Miraculosa. 


Un altre homenatge emotiu va te
nir lloc el6 d'agost a Vimbodí. Aquell 
dia es van lliurar a la parròquia el cal-


ze i les condecoracions que havien 
estat de Mn. Magí Monyarch, rector 
de la població dels del 1931 fins al 
1952. La donació la feu Edmon M. 
Garreta, abat de Solius, amic de l'in
oblidable prevere. El calze li havia 
estat regalat pel poble amb motiu de 
les noces d'argent sacerdotals. Es va 
complir així el desig de Mn. Monyarch 
que el calze retornés a Vimbodí,ja que 
de Vimbodí havia sortit. 


Són dades per a la història, com els 
llibres que han aparegut en diversos 
punts de l'arxidiòcesi sobre temes ben 
variats. Per exemple, a Vilabella l'his
toriador local Jaume Aguadé va pre
sentar un treball d'investigació de la 
història i els costums de l'església del 
poble que porta per títol Consueta de 
l'església parroquial de Santa Maria 
de Puigpelat 1781, basat en les ano
tacions d'aquell any recollides pel vi
cari de la parròquia. Un altre llibre 
publicat és el titulat Santa Maria del 
Camí, editat a Cambrils i obra del seu 
rector Mn. Josep Raventós, on es re
cullen novenes, dades històriques, 
goigs, etc. de tan popular advocació 
mariana. En aquest capítol cal no obli
dar l'opuscle original de Jordi Roca i 
Mn. Pere Dalmau sobre Sant Abdón i 
Sant Senén, patrons de la vila de l'Es
pluga de Francoli, editat amb motiu 
del setè centenari de l'inici de la cons
trucció de l'Església Vella espluguina. 


I, a propòsit de publicacions, no 
passem per alt la bonica coHecció de 
postals que ha editat la parròquia de 
Sant Jaume dels Domenys per tal de 
donar a conèixer diferents elements de 
significació religiosa de la vila. Així, 
en aquesta col'lecció es reprodueixen 







la façana de l'església parroquial de 
Sant Jaume, la pica baptismal visigò
tica, la cuina de l'antiga rectoria, un 
aspecte del celler i museu del camp, 
un a]tre del museu litúrgic parroquial 
i una vista de la necròpolis antropo
morfa. A més, també l'Ajuntament ha 
editat un plànol de la vila i del terme 
municipal de Sant Jaume dels Do
menys, on també es fan constar de 
manera destacada el museu litúrgic 
parroquial, el museu del camp, l'es
glésia parroquial i la necròpolis medie
val, possiblement els principals atrac
tius que pot oferir la població al visitant. 
Cal recordar que l 'horari de visita del 
complex museístic parroquial és el 
següent: dies feiners, de 5 a 7 de la 
tarda, i els festius d'I a 2 del migdia i 
de 5 a 9 del vespre. Per a més informa
ció es pot trucar a la parròquia de Sant 
Jaume (telèfon 977 - 67 61 62). 


I sense sortir del món dels museus, 
el31 d'agost es va inaugurar a Vimbodí 
el museu Cor dels Torrents on, de mo
ment, s'exhibeixen vint-i-sis quadres 
(disset dels quals fets expressament). 
El lloc on es presenten i s'exposen 
aquestes obres és la sala que hi ha ad
junta al cor de l'església del santuari 
de la Mare de Déu dels Torrents. El 
museu recull la idea de les antigues 
sales d'exvots, però adaptada als temps 
actuals. 


I com que en el paràgraf anterior 
parlàvem d'atractius, no estarà de més 
recordar que durant aquest estiu molts 
tèmples de l'arxidiòcesi han experi
mentat millores. Amb el risc de deixar
nos-en algun en el tinter, recordem, 
per exemple, la fornícula estrenada a 
Montbrió del Camp per a guardar-hi la 


deliciosa talla policromada de la Mare 
de Déu del Roser, imatge de mitjan 
segle XVII; els arranjaments diversos 
a Vimbodí; la restauració i reposició 
de vitralls a Bonastre; les noves pintu
res murals a Prenafeta i a l'església del 
Sagrat Cor de Valls; la restauració de 
la imatge gòtica del segle XIV de la 
Mare de Déu de Bell-Lloc, a Santa 
Coloma de Queralt; la restauració de 
la teulada de l'església de Santa Maria, 
de Montblanc; les reparacions a l'er
mita d'Aguiló, etc. 


I junt amb les obres realitzades, les 
projectades, com ara la recuperació de 
l'església de Sant Miquel de la Juncosa 
de Montmell; la rehabilitació d'una 
cel'la de l'antiga cartoixa de Scala Dei; 
i també la talla de fusta de la Verge 
que haurà de presidir l'església del 
barri marítim d'Altafulla. 


I entre tantes obres i projectes, cal 
recordar que les tempestes de mitjan 
agost varen fer estralls a diferents in
drets de l'arxidiòcesi. El rellotge de la 
catedral de Tarragona va resultar mal
mès a conseqüència de la caiguda 
d'una guspira elèctrica, i el mateix es 
pot dir del campanar del temple parro
quial de Nulles, on un llamp va fer un 
forat de més de 30 cm i va afectar 
greument la instal'lació elèctrica, a 
més de danyar el sistema de toc de 
campanes. 


També durant l'estiu s 'han mantin
gut a l'arxidiòcesi antigues tradicions, 
com per exemple les festes votives 
que recorden el miracle del quadre de 
santa Rosalia, a Torredembarra; les de 
recordació del germà Ferran Saperas, 
claretià, a Alió; la de torxes en honor 83 







de la Mare de Déu de les Virtuts, a 
l'Albiol; o les quadriennals de la Mare 
de Déu de la Roca, a Montroig; o les 
del Sagrat Cor a Solivella, les quals 
enguany foren presidides per Mons. 
Lluís Martínez Sistach, que també es 
va estrenar a les festes majors d'Alfor
ja, de l'Albi, de Montblanc, de Miseri
còrdia (a Reus) i, naturalment, a Tarra
gona, on en el curs del tradicional ofici 
de santa Tecla va beneir un calze obra 
de l'orfebre tarragoní Joan Blàzquez, 
realitzat i donat expressament per a 
l'ocasió pel mateix artista i que passarà 
a formar part del tresor de la catedral. 


I posats a tomar a parlar del senyor 
arquebisbe, aquest va presidir els ac
tes del 50è aniversari de la consagra
ció al culte de l'altar major de l'esglé
sia de sant Miquel, de Montroig; i, el 
27 de setembre, l'eucaristia al santua
ri de santa Teresina de l'Infant Jesús, a 
Lleida, amb motiu de la cloenda dels 
actes del centenari de la santa. 


I acabem aquesta crònica estiuen
ca esmentant dues lloables iniciatives. 
Del 7 al 16 de juliol una vintena de 
joves van participar a Cabacés en un 
camp de trebaU organitzat per les de
legacions de missions del bisbat de 
Tortosa i de l'arquebisbat de Tarragona. 
Les tasques d'aquest camp van consi s
tir en diverses activitats de catequesi i 
de suport a la gent gran de Cabacés, 
Falset, Torroja del Priorat i Gratallops. 
L'altra iniciativa fou el festival infan
til de la cançó celebrat al Vendrell, 
amb el propòsit d'ajudar Càritas a repar
tir aliments entre les famílies necessita
des de la població. El festival fou un 
veritable èxit artístic i va permetre reco-


84 Uir importants quantitats de queviures. 


Lleida 
XAVIER BATISTE, corresponsal. 


El Sr. bisbe Ramon ha fet anys 


El dia 4 de setembre el Sr. bisbe 
Ramon va fer 75 anys. En ambients 
eclesiàstics i en d'altres ja sabem que 
complir aquesta edat té unes conse
qüències importants per a una diòcesi. 


Segons la normativa del Vaticà lI, 
els bisbes són urgits a presentar a la 
Santa Seu la seva renúncia a presidir 
com a pastor la diòcesi respectiva. 


També en ambients periodístics 
s'acostuma a respirar no sempre un 
aire pur i sí amb mots morbosos. 


Per cert, un diari ha repetit una 
frase que algú digué molt lleugera
ment com si es tractés d'un bisbe an
tievangèlic. Aquesta frase crec que es 
molt poc honesta i no prou fidel a la 
veritat de la persona del nostre bisbe. 
És injust dir que havia estat antievan
gèlic en l'assumpte de la desmem
bració. 


Em pregunto: Què ha passat d'im
portant durant els 29 anys que Mns. 
Ramon ha guiat la nostra diòcesi? 


Per valorar degudament la figura 
del bisbe Ramon, hauríem de conèixer 
tota la realitat i poder entrar en el seu 
cor, i això és impossible. 


Amb vista a donar elements per si 
un dia tal volta algú vol escriure una 







miscel'lània de Mns. Ramon Malla, 
faré esment d'algunes coses que han 
passat entre nosaltres durant aquests 
anys, tal com les veig jo; per tant, po
den tenir altres interpretacions. 


Què passava a l'Església Universal 
al final del pontificat de D. Aureli del 
Pino i durant tot el mandat de Mns. 
Ramon Malla? 


Dels fets diocesans en deduirem 
els problemes de fons, perquè els fels 
més importants, sembla, serien puntes 
d'iceberg dels problemes de fons. 


Heus ací un resum cronològic dels 
fets (i després algun comentari): 


a) Mandat del bisbe Aureli del Pina: 
- Creació del Convictori: residèn


cia. per a mossens que sortien del Se
minari i feien de vicaris (any 1952). 


- Concili Vaticà ll: Anunci 25.1.1959. 
- Construcció del Seminari Vilaller, 


1960. 
- Canvis de superiors al Seminari 


Major (Mn. Casanovas), 1960. 
- Obertura del Concili Vaticà Il: 


II.X.1962. 
- Construcció de la Residència Sa


cerdotal, ci Maragall, I. 1 O.V. I 965. 
- Pare Gabernet S.J., director de 


les Congregacions Marianes, és tras
lladat de Lleida. Cartes a l'abat Brassó 
(Montserrat) i al superior dels Jesuïtes 
de Catalunya pels de Pax Christi. 


- Acaba el Concili Vaticà II: 8.xII. 
1965. 


- Inici del Diari de Lleida, 15.V. 
1966. 


- Etapa forta de secularitzacions 
de mossens. 


b) Inici del pontificat del bisbe Ramon: 
24.V1.l968. 


- Enfrontaments sobre terres del 
«Cabi1do» a Montagut: de 1968 a 
19.V.1990. 


- Parcers de Montagut ocupen el 
palau del bisbe: 12. VII.1990. 


- I Setmana de Pastoral (Boulard). 
Vicari de Pastoral: Màrius Rodrigo, 
del 25 al 31.I.1970. 


- Continuen les secularitzacions. 
Escola de Teologia. Mn. Mateu 


Freixes: 1974. 
- Venda del Seminari: 28.VII.l981. 
- Inauguració de la Residència Sa-


cerdotal, ci Sant Crist, 6: 13.XII.1984. 
- Seminaristes passen a viure a 


l'anterior com a Seminari: 1984. 
- I Setmana d'Evangelització (Vi


cari de Pastoral, Mn. Llanas): 1986. 
- Impacte del nomenament de ca


nonges nous: octubre 1986. 
- La diòcesi deixa de publicar el 


Diari de Lleida: 15.VI.I989. 
- Vicaris episcopals de zona, Àn


gel Mori! (Aragó) i Josep A. Lapena 
(Catalunya): S.x.1990. 


- Erecció ¡REL: 2.x.1992. 
- Concili Tarraconense: etapa dio-


cesana de reflexió, 1994. 
- Assumpte de la desmembració 


de la diòcesi; comença el problema: 
1994. 


- Mort de Mn. Josep Llanas, vica
ri general: 1996. 


Vicari general de Cúria, Josep 
M. Quintillà: 1996. 


Vicari general de Pastoral, Ven
tura Pelegrí: 1996. 


- Inici del Pla Diocesà de Pastoral, 
Concili Tarraconense en marxa: 7.1V. 
1997. 


Acaba el pontificat del bisbe 
Ramon: 1998? 85 
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Alguns comentaris personals 


Sóc un sacerdot que, com els de la 
meva generació, haurem viscut els 
millors anys del nostre ministeri sota 
el guiatge de Mns. Ramon. 


Quan hom sortia del Seminari en 
aquells anys 60, havíem de deixar pas
sar un temps per entrar de debò en el 
món. Els seminaris eren molt tancats. 
Eren el que eren! I és clar, just en els 
meus primers sis anys de ministeri i en 
plena activitat apostòlica arribava un 
bisbe nou, jove i a més de parla cata
lana. Ja era un bisbe que donava una 
nova imatge de la nostra família de fe. 
Més jovial, més nostre. T'hi podies 
apropar sense aquell respecte sagrat i 
el temor d'altres temps, que eren iguals 
en tots els bisbats d'aquella època. 


Evidentment, ell també era fill d'un 
temps. Recordo que després del Con
cili Vaticà 11 demanàvem senzillesa i ell, 
malgrat que era una persona senzilla, 
«acabava d'estrenar faixa i solidew>; i, 
és clar, com tots els bisbes de després 
del Concili Vaticà 11 va haver d'anar 
aprenent a deixar poc a poc totes aques
tes coses que ara considerem andròmi
nes de cara a evangelitzar l'home d'avui. 
El Sr. bisbe Ramon també ho va fer poc 
a poc. Almenys en les visites pastorals 
es va anar fent més senzill. L'any passat, 
però, amb la vinguda del Rei a Lleida 
i a la Seu Vella, es va haver de vestir 
amb la indumentària de protocol. Prou 
que ho deuria passar malament. 


Concili Vaticà II 


El canvi fou molt fort per a ell i per 
als clergues i els que havíem de donar 


resposta a situacions delicades. El de
cret de llibertat religiosa a Espanya 
fou una font de problemes amb el rè
gim polític. 


Com a bisbe estava entremig de 
clergues que tenien ritmes diferents. 
Allò del Concili Tarraconense de les 
dues tendències ja hi era entre nosal
tres ... Mns. Ramon va haver d'anar a 
apagar focs de vicaris i d'altres cris
tians que demanaven coses dels tem
ples i locals parroquials que a un bis
be d'aquell temps li semblaven massa 
agosarades. 


No sé què hauria passat si hi ha
gués estat el bisbe anterior! 


El canvi eclesial i polític que va 
propiciar el Concili Vaticà 11 fou, doncs, 
un assumpte molt delicat. 


Secularització de sacerdots 


L'ambient que havia anunciat el 
Vaticà 11 entrava a Espanya amb doble 
empenta. Passar d'una societat de 
cristiandat a una de missió, i d'un rè~ 
gim dictatorial a un de democràcia, va 
provocar una davallada de vocacions 
als seminaris. Vaig marxar a Melilla a 
fer el servei militar i recordo que en 
tomar, al cap de dos anys, vaig trobar 
el Seminari delmat i una colla de com
panys que havien deixat el ministeri. 
Això, com podeu suposar, fou per a 
Mns. Ramon, bisbe de Lleida, una 
font de sofriment. 


Acció pastoral diocesana 


Es va fer una I Setmana de Pasto
ral (1979), dirigida per Mn. Boulard, 







canonge francès especialista en el món 
rural. Tota la diòcesi s'abocà a treba
llar-la i tots els pobles del bisbat hi 
participaren. Fou una assemblea dio
cesana molt ben preparada i molt 
rica en propòsits, que dificilment po
drem repetir perquè avui corren al
tres temps. 


Crec que no vam saber aprofitat-la 
en totes les resolucions. Es va acordar 
que al cap d'uns anys es revisaria i 
quan passà el temps ningú o pocs la 
recordaren. Tots desaprofitàrem aque
lla oportunitat... 


Però també hem de dir que fou 
motiu d'enfrontaments molt forts amb 
laics i clergues radicals a propòsit de 
l'assumpte canonges o capítol cate
dral en relació a finques de Montagut, 
com a suposada font de mals exem
ples i excusa aparent o veritable que 
impedia evangelitzar. (El Cronista de 
Quaderns de Pastoral, núm. 52, ens fa 
veure com el Consell del Presbiteri i 
tota la diòcesi estaven amb el Sr. Bis
be, fins i tot amb l'afer de la signatura 
apostòlica que vingué més tard.(l978) 


Fins als anys 90 encara han vingut 
sotragades que ja no depenien de l'Es
glésia. Em refereixo als parcers de 
Montagut, que volien sensibilitzar 
l'opinió davant el palau episcopal per 
fer les seves reivindicacions. Tot això 
també era font de sofriment per al cap 
visible diocesà. 


Nous edificis al servei de la diòcesi 


Fruit de. l'ambient anterior de man
ca de vocacions fou venut el Seminari 
de la Rambla d'Aragó, l'any 1981 . 


A tots els clergues que avui estem 
en actiu a la diòcesi ens dolgué molt. 
Hi havíem estat 12 anys i havíem arri
bar a ésser el que fonamentalment 
som: sacerdots! 


Amb el producte de la venda es 
pogué fer un seminari més modest 
d'acord amb els temps que corrien. 
Primer s'habilità per a seminari la casa 
que fa xamfrà amb el carrer Canonge 
Brugulat i el carrer Maragall, que era 
residència sacerdotal amb D. Aureli 
del Pino. Mns. Ramon hi habità i dei
xà er palau. 


Més tard el Seminari ha quedat 
insta¡'¡at a la residència. I es va edifi
car una nova residència sacerdotal al 
costat del Bisbat, al carrer Sant Crist. 
Hi poden venir tots els mossens que es 
posen malalts i els que s'han de jubilar 
i no saben on anar. Mns. Ramon és 
un dels responsables d'aquesta obra 
immensa. 


Escola de Teologia - ¡REL 


Aquella escola que començà pels 
volts de l'any 1974 el nostre Sr. bisbe 
Ramon junt amb Mateu Freixes, ara te 
un nou director i s'anomena Institut 
Superior d'Estudis Religiosos. 


Ubicat en uns locals d'un Institut 
secular d'unes senyores que el deixa
ven molt apostòlicament, ara ha passat 
als locals del Seminari. És a dir, el 
Seminari diocesà ha acollit l'IREL 
en els seus edificis. Aixòyol dir que 
anem adaptant les estructures de ser
veis i d'edificis diocesans d'acord 
amb els signes del temps i amb les 
necessitats. 87 







88 


Aquella casa primer fou residència 
de mossens, després s'hi ubicaren tam
bé els seminaristes i més tard, en mar
xar els mossens a la nova residència, 
fou exclusivament seminari. 


Actualment, és seminari i escola 
de formació teologicopastoral. I ho és 
d'una munió d'alumnes, alguns dels 
quals ja col, laboren i tenen encoma
nats aspectes de la pastoral. Altres són 
futurs ministres de la paraula o agents 
del poble de Déu. Altres seran joves o 
adults, cristians o no, que rebran una 
explicació seriosa de la fe cristiana. 


És curiós com anem visualitzant 
una Església corresponsable que aga
fa noves formes, impensables fa uns 
anys! 


I Setmana d'Evangelització 
Diocesana 


Una nova oportunitat ben prepara
da. No ha deixat gaire rastre. Ja som 
en temps de desencís. Els clergues ja 
som més grans i n'hi ha pocs de joves. 
Experimentem de ple la secularització 
de la fe i les seves conseqüències bo
nes i dolentes. Hem après amb el Sr. 
bisbe al capdavant a ser més humils. 


Ara constantment es fan moltes 
coses d'aquestes i ben preparades, però 
per a mi és voler marejar la perdiu. 


Concili de la Tarraconense 


Aquest esdeveniment de la nostra 
Església que viu a les terres catalanes 
del Principat ha suposat una força i 
i\'lusió renovades per treballar pas
toralment. 


Ho ha estat per a molts i penso que 
a Mns. Ramon la participació en les 
sessions conciliars fou una bona oca
sió per a experimentar un canvi inte
rior. Personalment, l'he vist canviar en 
el tracte i en la manera d'afrontar els 
problemes pastorals quan estava en 
contacte amb els mossens i els laics de 
les parròquies. Era més dialogant i 
menys fort en el sentit d'exigent, i tras
puava més humanitat i comprensió en 
un to de més respecte a l'interlocutor. 


Suposo que per a ell com per a 
tots els participants a les sessions 
fou una gràcia molt gran. Així ho 
han confessat. 


Desmembració de la diòcesi 


A Mns. Ramon li ha tocat patir l'es
quinçament violent d'una porció de 
comunitats unides des de sempre en 
una mateixa família diocesana. Es
quinçament on han prevalgut, pel que 
sembla, motius polítics i no el servei 
als pobres. Amb tota seguretat, ha es
tat l'assumpte que més l'ha fet sofrir 
durant els 29 anys. 


En altres ocasions ja s'ha tractat 
aquest tema i, per tant, sobren comen
taris. 


Cloenda 


El Sr. bisbe Ramon vingué en una 
època molt moguda i de grans evolu
cions. Foren una anys intensos, una 
olla bullent que s'arrossegava des dels 
temps de D. Aureli. 


He de dir que tots els problemes 
del Sr. bisbe Ramon, com els de qual-







sevol bisbe, són problemes de tota la 
diòcesi i per tant entre tots hi hem 
donat una solució que podria haver 
estat una altra. El cert és que junt amb 
els seus coHaboradors ha anat impul
sant aquesta evolució durant 29 anys. 
Mns. Ramon Malla ha fet camí com 
a pastor diocesà i ha assumit aques
ta realitat... 


Un bisbe, com un mossèn i un laic, 
es fan molt amb l'ajuda i la influència 
mútua dels qui són al seu costat, és a 
dir, del po ble de Déu. I el poble de 
Déu dels anys 60 a l'any 97 que viu a 
la nostra diòcesi ha estat ajudat a evo
lucionar amb el bisbe Ramon al cap
davant. Ell ens ha ajudat a complir la 
missió d'evangelitzar i a construir la 
comunitat diocesana amb tot el que ja 
tenia de vivència i bagatge doctrinal i 
espiritual. l ho ha fet generosament, 
sense escatimar esforços. Mns. Ramon 
de treballar ens sap un bon tros. Grà
cies de tot cor Sr. bisbe! Els mals mo
ments que hem viscut també els obli
dem de tot cor i demanem que vostè faci 
el mateix amb els mals moments que li 
hem donat, i que tan sols recordi els 
progressos que hem fet en comú i hem 
ajudat a fer al poble de Déu. 


Futur eclesial per al nou bisbe 


Esperem que el proper Sr. bisbe 
també posi el coll en el nou jou ecle
sial. Serà més jove i per tant esperem 
que sigui més fill del seu temps i de 
casa nostra. Aquest temps que per a 
alguns és de desencís, de secularitza
ció galopant. 


Esperem que el nou bisbe ens doni 
una nova empenta com ho feu el bis-


be Ramon. Haurà d'assumir nous pro
blemes que tots tindrem i que no seran 
més fàcils que els que ha tingut Mns. 
Ramon Malla. 


Problemes com ara: 


- Una Església més pobra en per
sonal clergat. Però més rica en agents 
de pastoral si treballem en la seva 
formació. 


- Una Església més senzilla i més 
humil i sense tant de poder en aquest 
món, però amb perill de perdre identi
tat a causa de la secularització i des
cristianització galopants. 


- Una Església pobra en fe (vergo
nyant, en el mal sentit de la paraula) si 
no vetllem l'acompanyament seriós 
dels nostres germans vers la madure
sa de la fe adulta militant. 


- Una diòcesi amb perill de nervio
sisme en certs agents de pastoral, amb 
la sacramentalització que avançarà 
per inèrcia enmig d'una societat més 
descristianitzada i més desvergonyida 
en demanar sovint el marc o l'escena
ri per a festes religioses amb poc con
tingut de fe. 


- Això provocarà tal volta la nai
xença d'algun grup radical que voldrà 
adoptar postures més exigents. 


Aquests poden ser alguns dels pro
blemes en un futur. Un futur que, com 
veiem, és comú a les diòcesis germa
nes de Catalunya i les Illes. 
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Vic 


JORDI CASTELLET, corresponsal 


El temps d'estiu és un període que 
ens convida a la trobada, a molts ni
vells, ja sigui entre els moviments 
d'infants i joves o bé entre els adults. 
D'una banda, els moviments porten a 
terme els seus campaments o colònies 
com a colofó de tot un any de treball 
en el camp de l'educació, dins l'àmbit 
que els pertoca i, per l'altra banda, els 
adults aprofiten per assistir a cursets i 
trobades ben diversos que fan créixer 
en ells el desig de servei a l'Església 
diocesana. Dins de tot això cal també 
remarcar el fet que s'imparteixen una 
multitud de cursets de formació que 
preparen convenientment els agents 
de pastoral, ja sigui des de l'Escola 
d'estiu de catequistes, del SIC; pas
sant pels cursets de monitor a Vic i de 
director del lleure a Barcelona, orga
nitzats per la Fundació Pere Tarrés, 
fins als cursets d'animadors de cant 
per a la litúrgia, preparats pel Mones
tir de Montserrat, o les anades a Taizé 
de tants joves de les nostres contrades 
que aprofiten el temps de vacances per 
viure una nova experiència d' espiri
tualitat, sempre aprofitable per les 
nostres comunitats. En tots ells, i en 
d'altres que ara no cito, assisteix un 
gran nombre de persones disposades a 
portar a terme un servei acurat i cada 
dia de més qualitat en favor de la co
munitat cristiana. 


Com que és evident que no puc 
parlar de totes aquestes activitats, em 
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contingut i orientació internacionals, 
ben segur que han aportat quelcom de 
nou a les nostres esglésies. Aquestes 
trobades són el Congrés Europeu de 
Parròquies, celebrat a Údine (Friül, 
Itàlia) i uns campaments de l'Agrupa
ment Escolta de Tore lIó. 


XIX Congrés Europeu de Parrò
quies, Údine, 7-12 de juliol de 1997 


A començaments d'estiu, un cop 
acabat el curs, quatre capellans del 
nostre bisbat, dins la trentena de cata
lans i més de dos-cents cinquanta as
sistents, provinents de tretze països 
diferents, respongueren a aquesta con
vocatòria del Congrés europeu. 


El Congrés estigué articulat al vol
tant del relat dels deixebles d'Emaús 
per tal de relacionar-hi, explicar i ana
litzar la pastoral duta a terme en el sis
tema organitzatiu bàsic de les nostres 
esglésies: les parròquies. Les activi
tats, a banda de les conferències, els 
treballs en grup i les visites per la ciu
tat, tingueren com a punt dolç les re
presentacions de dansa i les referències 
constants al món de l'art relacionades 
amb el tema tractat durant el dia. 


l. El trobament. «Mentre conversa
ven, Jesús mateix es posà a caminar 
amb ells». 


La parròquia i la seva manera de 
funcionar permet moltes trobades en
tre el prevere i els agents de pastoral 
amb les persones que soHiciten un o 
altre servei, ja sigui de caire sagra
mental o de caire formatiu (cateque
si, cursets). El que sí és cert és que 
aquest aspecte pot ser motiu d'un en-







riquiment mutu, encara que hagi co
mençat a la sagristia o al mig del car
rer. La trobada pot facilitar que uns i 
altres es coneguin més bé. En tot cas, 
cal afinar els nostres sentits per poder 
captar amb més fidelitat les necessi
tats expressades per la persona que 
ens ve a trobar. 


En efecte, sovint resulta una troba
da aparentment pobra, mancada de 
profunditat, però l'intercanvi i la re
cerca són dessota qualsevol altra de
manda, malgrat que la primera im
pressió no ens permeti de descobrir-ho. 
Cal reconèixer que podem trobar càr
regues fortes de preocupació, d'angoi
xa o d'esperança sota l'aparença de 
qualsevol altre motiu, sentiments que, 
en tot cas, desitgen ser compartits. per 
la persona que acudeix al despatx 
parroquial o que atura el mossèn pel 
carrer. És necessari, doncs, estar a 
punt, vetllar perquè ningú no sap ni el 
dia ni l'hora. 


2. El diàleg. «Nosaltres esperàvem 
que ell seria el qui hauria alliberat 
!srae/¡,. 


Eltrobament amb les persones, del 
tipus i amb l'interès que sigui, cal que 
vagi seguit del diàleg entre les dues 
parts. Cal l'acolliment necessari ex
pressat per aquest moment cabdal de 
qualsevol relació humana. Si bé la 
nostra missió és acompanyar les per
sones cap al Crist, el primer pas per 
fer-ho és el mateix acolliment, i això 
només és possible a través del diàleg 
obert i fratern que ajuda la persona a 
sentir-se reconeguda com a tal. Dins 
d'aquest context venien les paraules 
del Sínode d'Údine: «L'anunci de 


l'Evangeli adreçat a tots. particular
ment a les persones indiferents i a les 
no creients, ha de ser proposat en un 
clima de cordial amistat i dins un con
text de solidaritat i de co¡'¡aboració. 
La principal forma d'evangelització 
és la que es fa a través del contacte 
personal i en la vida de cada dia. 
Per això. les comunitats cristianes es 
comprometen a aconseguir que llurs 
membres no solament visquin de ple 
la sevafe sinó també que siguin capa
ços d'explicar als altres les raons de 
la seva esperança». 


En efecte, s'han posat en marxar 
molts mitjans a les nostres comunitats 
per dur a terme l'acolliment adequat 
de les persones, però aquest no sem
pre és ben interpretat i obté uns resul
tats ben escassos. Això darrer, sense 
voler caure en pessimismes estèrils, es 
deu justament al fet que en la cultura 
contemporània les mentalitats esdeve
nen estranyes al fet cristià. Però és per 
això que cal no desanimar-se i fer una 
opció clara per atendre la persona in
dividualment, accentuar l'acolliment, 
el trobament amb d'altres, el diàleg 
fratern i confiat, així com l'acompa
nyament més personalitzat. 


És només per aquesta via que po
dem continuar descobrint que les per
sones no deixen de fer-se les pregun
tes fonamentals per donar un sentit a 
la pròpia vida. És aquest un dels punts 
possibles de reenganxament; punt de 
contacte i d'engegada per a una aventu
ra de vida que es faci en sentit cristià. 


Un altre factor que podria ajudar a 
veure millor aquesta possibilitat seria 
recuperar la filosofia i el pensament 91 
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en general. Hi ha països europeus on 
la filosofia ha esdevingut inflacionis
ta, on el pensament especulatiu ha esde
vingut moda. Aquest seria, per exemple, 
un punt de partida vàlid per endegar 
un diàleg amb aquells que es conti
nuen preguntant pel sentit últim de 
l'existència i el perquè de tot plegat. 


3. El sagrament «No és veritat que 
els nostres cors s'abrusaven dins nos
tre mentre ens parlava pel camí i ens 
obria el sentit de les Escriptures?». 


O, el que és el mateix, el trobament 
i el diàleg amb les persones s'ha d'anar 
convertint en un camí que mena a una 
celebració joiosa que respongui a les 
expectatives i a les vivències que les 
persones porten en el seu cor. La pre
gunta per una celebració més viscuda 
i plenament integrada dins els senti
ments més profunds ha d'ocupar el tot 
que representa la vida de les persones. 


Diversos factors es troben per acon
seguir una celebració plena de la fe 
cristiana: en primer lloc, la presència 
de la mateixa fe, resposta humana a la 
sol, licitació transcendent; la comuni
tat cristiana, que posa els elements i 
mitjans adequats perquè la celebració 
sigui festiva i connecti així amb la 
vida. 


Tanmateix, cal trobar i identi ficar 
els handicaps que ocupen les comuni
tats i no les deixen caminar. En efec
te, els tancaments, la rutina, el «sem
pre ho hem fet així i per què ho hem de 
canviar?» i estar massa pendents del 
rellotge són elements que dificulten, 
en molts casos, que es pugui progres
sar en la vivència de la celebració i en 


el canvi necessari per portar aquest 
objectiu a bon terme. 


Recordo una amiga africana que, 
en assistir a una eucaristia del nostre 
occident europeu, em deia: «Sembla 
que us rigueu de Déu, quan esteu tan 
pendents del temps que passa, quan 
us veig mirant el rellotge. Per a Déu 
el temps no és quelcom important, en 
canvi sembla que per a vosaltres, sí». 
I és que «mil anys als vostres ulls són 
com un dia que ja ha passat». 


Com a conclusió, el Congrés apunta
va que es proposés a les persones que 
ens venen a trobar, a aquelles que si
guin capaces d'assumir-lo, un procés 
educatiu en la fe, un itinerari pedagò
gic que meni a ser fiducial ment adult 
(cf. Ef4,13). 


4. La comunitat «Llavors se 'n tor
naren a Jerusalem. Allí van trobar re
units els Onze i els qui eren amb ells, 
que els van dir: Realment el Senyor ha 
ressuscitat i s 'ha apareguI a Simó!» 


Un cop feta l'experiència fona
mental, cal retornar, cal començar a 
anunciar allò que hem descobert i que 
ens ha fet viure, allò que ha estat prin
cipal per a la nostra percepció de la 
vida i del compromís establert. La co
munitat que es forma a partir de l' eX
periència personal de la resurrecció és 
quelcom que mai no és acabat, una 
tasca continua al llarg dels anys, dels 
segles, fins avui. 


Fou en aquesta comprensió de les 
coses que, durant el Congrés, es féu la 
visita a les parròquies de la ciutat per 
valorar els intents encertats per edifi-







car la comunitat cristiana. El Consell 
Pastoral, la presència activa de laïcat 
en tasques pastorals, són valors adqui
rits i assimilats per avançar en la COr
responsabilitat, i fer sentir a tot el po
ble de batejats que són el Poble de 
Déu, i que cal que així ho expressin 
des del seu compromís en l'edificació 
de la comunitat cristiana d'avui, en el 
nostre món occidental, marcat per 
tants factors (la pressa, el consumis
me, la competitivitat, les ganes de no 
parar, de no saber prendre's un respir 
si no és quan està socialment manat i 
consensuat) que, semblaria, van en 
contra dels nostres propòsits evange
litzadors, edificadors d'una comunitat 
sòlida. 


Noves situacions i Bona Nova (21-
25 de juliol) 


Amb aquest títol s'emprenia en
guany el ja tradicional curset d'estiu 
per a formació dels agents de pastoral 
del bisbat de Vic. En principi, es trac
tava d'unes sessions organitzades so
bretot amb vista a la formació perma
nent del clergat, atesa la necessitat que 
aquest té de rebre una actualització 
dels sabers i de les ciències modernes. 
Tanmateix, quan ja es portaven unes 
quantes edicions, va sortir la possibi
litat -i també la necessitat- d'obrir 
aquesta oferta al públic en general, 
interessat sempre en el compromís 
amb l'Església, sense deixar d'oferir
se principalment al clergat de la nos
tra diòcesi. 


Així fou com, aquest any, el Secre
tariat per a la formació permanent del 
clergat va preparar aquest curset a fi-


naIs del mes de juliol, on se 'ns convi
dava a visitar algunes de les novetats 
que sotraguegen més fort el nostre 
món. D'entre les sessions que tenien 
lloc cada matí i cada tarda cal desta
car-ne algunes: el Sr. Joan Majó, un 
assessor de la Unió Europea en qües
tions mediàtiques i especialista en la 
comunicació digital, ens va parlar so
bre el món mediàtic avui; en efecte, 
mitjançant el seu verb fàcil i .lleuger 
ens va aconseguir d'explicar què era la 
televisió digital i els interessos que 
s 'hi movien, així com en tots els altres 
mitjans de comunicació. 


La coI-Jaboració europea no va 
acabar aquí, ja que el Sr. Carles Gasò
liba ens va entretenir amb una xerrada 
sobre la dimensió econòmica de la UE 
i va convèncer de la necessitat de la 
unió monetària i política. Amb ell 
quedava clar que darrere tot compor
tament econòmic hi ha una vol uniat 
política i que Europa necessitava estar 
unida per entrar amb bon peu al segle 
XXI. 


La darrera comunicació fou la del 
Sr. Antoni Bassas, conegut locutor de 
ràdio i presentador de televisió. Amb 
ell ens vàrem endinsar novament en 
les trames que es teixeixen rere els 
índexs d'audiència i els factors que 
les motiven i les fan moure. Des del 
seu compromís cristià, ens va deixar 
clar que l'Església també s'ha de po
sar al dia, i que cal que estigui atenta 
més que mai als anhels i esperances 
dels homes i les dones del nostre 
món. 


Per tot això, el curset d'estiu d'en
guany fou d'allò més profitós, alternat 93 







amb estones de convivència, de debat 
i discussió entre els assistents, i una 
nova oportunitat per retrobar persones 
que, lliures de tot altre interès i preo
cupació, es lliuraven a llur pròpia for
mac.ió i al coneixement amb d'altres 
persones de la diòcesi que treballen en 
el mateix camp o amb inquietuds sem
blants. El bon regust que deixaren 
aquestes sessions convida a tomar-hi 
l'any vinent; només cal animar els res
ponsables del Secretariat perquè se
gueixin dedicant-hi els esforços que hi 
aboquen i que aquesta iniciativa crei
xi encara més en qualitat. 


Camp d'estiu de l'Agrupament 
Escolta de Torelló (31-9 d'agost) 


Aquest no seria sinó un més d'en
tre els tants i tants campaments que 
han portat a terme els grups escoltes, 
Mijac o d'esplai que hi ha al nostre 
bisbat. Però aquest ha resultat ser un 
campament ben especial i per això és 
digne de constar en aquesta crònica. 
Un agrupament que, d'altra banda, 
enguany ha celebrat el seu cinquantè 
aniversari i es troba en plena forma i 
ànim per a l'educació dels nens ijoves 
en el lleure. 


L'estiu passat, doncs, el nostre 
grup va anar al Tirol per visitar els 
pobles de Lienz i Dolsach. Enguany 
tocava que ells vinguessin aquí. Tot 
plegat ha representat la realització 
de dos campaments, un l'any passat, 
l'altre aquest estiu, la qual cosa ha 
significat que al voltant de tres-cen
tes persones, entre nens i caps, par
ticipessin en aquest intercanvi de 
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A principis d'aquest agost, coinci
dint en part amb la festa major del 
poble, dos agrupaments escoltes del 
Tirol arribaven a Torelló per fer la se
gona part de l'intercanvi iniciat dos 
anys abans, quan es van preparar els 
campaments d'estiu conjunts entre els 
dos grans grups, amb l'objectiu de fo
mentar l'intercanvi entre els nens i les 
nenes, de fer valorar la necessitat dels 
idiomes per a la comunicació i de des
cobrir, a través de l'organització i de 
l'activitat, la dimensió europea que 
molts es demanen què pot arribar a 
ser. L'Agrupament Comte Jofre i Ver
ge de Rocaprevera, però, l'ha pogut 
viure durant deu dies, ara a l'estiu, i 
durant aquests tres anys de preparatius 
que han precedit aquesta experiència. 


El campament es dugué a terme 
seguint la metodologia escolta: orga
nitzat el pla d'activitats segons les di
ferents branques (Llops, Ràngers, Pi
oners i Truc), cada grup feia el seu 
horari en gran part independentment 
dels altres. Dins de les prioritats esta
blertes pels amics tirolesos ens sor
prengué que hi posessin anar a la plat
ja i fer una visita turística a Barcelona. 
De tota manera aq uesta reacció era 
molt comprensible si tenim present 
que ells viuen en petits pobles enmig 
dels Alps i que no tenen massa ocasió 
de visitar la platja o una gran ciutat 
com pot ser Milà o Munic, per a ells 
més properes que no pas Vienà. 


Això sí, hi hagué l'ocasió d'actuar 
tots plegats en diverses ocasions, so
bretot en amenitzar vetllades. Cal des
tacar el vespre austríac, en què els ti
rolesos prepararen un àpat típic del 
seu país, i també el dia d'activitats 







conjuntes, en el qual al matí hi hagué 
uns jocs Qlímpics en què van participar
hi tots els membres del campament i, 
a la tarda, una jornada de portes ober
tes amb l'Eucaristia, amb participació 
dels pares que vingueren a visitar els 
seus fills, el penúltim dia. L'endemà 
plegaven veles, acomiadaven els nous 
amics, que pujaven a l'autocar que els 
havia de dur de nou a Àustria i els 
torellonencs es disposaven a desparar 
tot el muntatge, preparat a conscièn
cia. L'aventura ha deixat molt bon 
gust de boca i si bé no s'espera repetir 
en un termini curt, sí que ben segur 
que això permetrà l'intercanvi de grups 
més petits que puguin anar cap allà o 
venir de nou cap aquí. Ara esperen la 
toma. 


Acolliment de nens ucr~ïnesos 


Prenent el repic de la crònica pre
cedent, cal afegir ara aquest acolli
ment de nens que necessiten tant que 
se'ls cuidi a causa de la història recent 
que ha tingut Ucraïna, que inclou 
l'accident de la central nuclear de 
Txernòbil, que va provocar la conta
minació de la natura, d'animals i plan
tes i la caiguda econòmica d'aquell 
país. 


L'acolliment s'ha dut a terme a les 
nostres comarques a través de l'orga
nització no governamental Ajudem els 
nens del món, amb seu a Osona, i en 
coHaboració amb Càritas. Molts dels 
nens acollits repeteixen ja de l'any 
passat, d'altres són nouvinguts. Això 
fa que gairebé 140 nens facin vacan
ces a casa nostra i que un equip de 
monitors els hagin preparat activitats 


comunes. Això no treu que la major 
part del temps el passin amb les fa
mílies que els acullen que, molt so
vint, també tenen els seus fills, la qual 
cosa facilita en gran mesura la seva 
integració. 


A banda d'aquest acolliment, hi ha 
hagut també el de nens bosnians i sa
harauis. Definitivament la solidaritat 
no té fronteres en la nostra societat 
moderna. Avui se salven moltes barre
res establertes antigament per la cultu
ra, la religió i, ara menys que mai, per 
les distàncies que ens impedien mos
trar-nos germans d'aquells que patei
xen per una guerra injusta, en un país 
que no coneixem o que amb prou fei
nes surt al mapa o al telenotícies. 


Notícies menors 


L'estiu és també temps de pensar 
en noves activitats i experiències que 
puguin ser endegades amb la força 
del nou curs que comença. Dins 
d'aquest capítol fem constar les dues 
següents: 


- Catequesi d'adults? Parlem-ne! 
Amb aquest títol la Delegació dioce
sana de catequesi ha preparat uns fu
llets de presentació i reflexió per cons
cienciar encara més de la necessitat de 
crear, d'una manera més general, els 
grups de catequesi d'adults. El fullet 
explica que és la catequesi d'adults, 
per a què serveix, a qui va destinada, 
com es fa, on, i amb quins materials es 
porta a terme. 


- Xlè centenari de la mort de Gui
fré el Pelós (897-1997). La com me- 95 
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moració tingué lloc a Ripoll, els dies 
10 i 11 d'agost, amb presència de per
sonalitats del món eclesiàstic, polí
tic i social. Així, si bé el diumenge 
10 hi hagué l'eucaristia presidida 
pel bisbe de Vic, Dr. Josep M. Guix; 
el dia 11 hi assistí el president del 
Govern, M. Hble. Sr. Jordi Pujol, i 
el del Parlament, Hble. Sr. Joan Re
ventós. Els actes foren molt concor
reguts i plens d'un gran contingut 
patriòtic, tot recordant que Catalunya 
fou també fundada dins la compren
sió cristiana del món occidental, fi
lla de la política de Carlemagne. La 
festa s'acabà a la plaça del monestir, 
recentment renovada, amb el cant 
dels Segadors. 


- Taula de joves. A l'igual de la 
que ja funciona en l'àmbit del bisbat, 
són cada vegada més les parròquies 
(per exemple, Crist Rei de Manresa, 
Torelló) que han posat en marxa 
aquest òrgan de comunicació entre 
els diversos grups i moviments es
tablerts a les comunitats a fi de fer 
actuacions conjuntes i trobar-se en 
una mateixa tasca de tant en tant. 
Cal notar l'esforç per a la preparació 
de les eucaristies, expressió de la 
vida de la comunitat i dels diferents 
grups que es mouen a casa nostr.ll. 


Urgell 


PAU MARQUÈS, corresponsal 


1. Nous preveres a la diòcesi d'Urgell 


El nostre Seminari diocesà ha vis
cut amb goig l'ordenació presbiteral 
de quatre dels seus seminaristes. Des
prés de cinc anys d'estudis filosòfics i 
teològics i pràctiques pastorals, des 
que vingueren de Colòmbia, els semi
naristes Gerard, Eduard, Luismi i AI
beiro han arribat a la meta somniada 
del sacerdoci. 


El passat dia 21 de juny, a la Cate
dral, església mare de la diòcesi, res
sonaren les paraules del bisbe: «Us 
preguem Pare Omnipotent, que con
cediu a aquests servents vostres la 
dignitat del presbiteral». 


Dins d'un silenci intern i extern, 
s'invocava l'Esperit Sant, perquè com 
una nova Pentecosta ¡Huminés les 
ments i donés força i generositat als 
seus cors per ser fidels a Déu, a la seva 
pròpia consciència i a la consciència 
universal de tots els éssers humans 
que els seran confiats. Mans dèbils i 
tremoloses, ungides amb el Sant Cris
ma perquè ofereixin el sacrifici a Déu 
en bé i profit de tots els seus germans, 
els homes. Les paraules del bisbe: 
«Pensa sempre el que faràs, repro
dueix en tu el que commemores i con
forma la teva vida al misteri de la creu 
del Senyor», han d'ésser una forta 
empenta a l'entrega total i generosa a 
tots els germans sense exclusivismes, 







i d'una manera especial als més po
bres, malalts i marginats. 


Revestits amb els ornaments pres
biterals, els quatre nous sacerdots re
beren l'abraçada i el bes de pau del 
seu bisbe i dels seus companys sacer
dots com a signe de comunió. Tot se
guit concelebraren amb el bisbe la 
seva primera missa. Déu es féu pre
sent a les seves mans i al seu cor per 
anunciar la vigència d'un regnat de 
pau, de justícia i d'amor per a tots els 
homes i les dones que tinguin la força 
i la gosadia de dir-li a Déu «sí». 


El dia següent, diumenge, celebra
ren la primera eucaristia a les seves 
comunitats parroquials, on exerciran 
el seu novell sacerdoci. Després ho 
feren a Colòmbia amb els seus pares i 
gennans, familiars i amics. 


L'ordenació presbiteral no és el fi
nal d'una carrera, que diem sacerdo
tal, sinó el començament d'una entre
ga a una Església i uns germans que 
ens esperen i ens necessiten. No han 
d'oblidar mai que no han estat or
denats per servir-se de l'Església -se
ria una traïció-, sinó per servir-la, 
comptant sempre amb totes les man
cances i limitacions pròpies de la 
condició humana. Les actituds són 
fonamentals. 


Oberts sempre, amb plena con
fiança als qui han estat els seus for
madors més propers, rector, director 
espiritual, professors ... La comple
xitat d'una bona formació tant a nivell 
humà com espiritual, amb una ramifi
cació dins el món de l'afectivitat i de 
la sexualitat, difícilment tindrà una 


solució adient sense l'ajuda de perso
nes qualificades i experimentades. 


2_ Jornades Diocesanes de Teologia 


Enguany, les Jornades de Teologia 
estan emmarcades en les activitats 
programades per preparar el Jubileu 
de l'any 2000. En aquest primer any 
-dedicat a Jesucrist- es presentaren 
qüestions de cristologia. 


Tema central: Jesucrist salvador 
del món. 


Professor: Dr. Josep M. Rovira 
Belloso, professor de la Facultat de 
Teologia de Catalunya. 


Destinataris: tots els agents de pas
toral, preveres, religiosos/es, seglars ... 


Dies: 25 i 26 d'agost. 
Lloc: Seminari Diocesà de la Seu 


d'Urgell. La inauguració fou a càrrec 
del Sr. bisbe. 


L'exposició del tema central es feu 
en sis conferències, seguides d'un 
col'loqui enriquidor i clarificador. 
Els enunciats foren: Com ens podem 
atansar a Jesucrist. El Missatge de 
Crist. La consciència de Crist. La re
lació de Jesús amb els seus amics i 
deixebles. La relació de Jesús amb el 
Pare. L'entrega per amor del Bon 
Pastor. 


Com es pot veure, fou un cant a 
l'amor, la misericòrdia i el perdó d'un 
Déu encamat. Com no podia ser d'una 
altra manera, la vivència de l' evange
li per un poble de salvats que som. La 
sensibilitat d'un Crist que per damunt 
de lleis, normes, decrets i cànons va 
tenir com a norma suprema l'acolli- 97 







98 


ment amorós de les persones amb pro
blemes, sense exigir a ningú cap altra 
cosa que la fe en la seva persona i en 
la seva obra. 


El Dr. Rovira Be11oso va centrar 
totes les seves exposicions en un Déu 
que estima i perdona sempre. JUDar, 
condemnar, descriminar mai no podrà 
ser un llenguatge evangèlic. No jutgeu 
i no sereu jutjats, no condemneu i no 
sereu condemnats seran la definició 
de Déu que és amor ... i qui estima, 
mai no condemna. 


3. Mort de Mn. Enric Servat i 
Mn. Josep M. Feixa Alós 


Ens han deixat dos preveres. 


Enric Servat Mola, natural d'Ar
ties (la Val d'Aran). Mori a Lleida. Feia 
anys que residia a la casa sacerdotal 
de la capital. Tenia 92 anys. Havia 
exercit el ministeri com a Vicari a 
Esterri i Menàrguens. Fou rector d'Ar· 
ties, Bellcaire i la Pobla de Segur. Un 
grup de sacerdots de la Seu i de Lleida 
concelebraren en les exèquies. 


Mn. Josep M. Feixa Alós nasqué a 
Castanesa, casa Siscarri, el 8 d'octu· 
bre de 1931. Fou ordenat prevere el19 
de juny de 1955. 


1955 Vicari de Balaguer. 
1956 Ecònom d'Asnurri i Savall. 


1958 Ecònom de Baldomar i Alós 
de Balaguer. 


1965-1976 Al servei de l'OCSHA. 
1976-1978 Estudis de Teologia 


Moral a la Gregoriana de Roma. 
1978 Rector del Seminari. 


1979 Ecònom d'Artesa de Segre i 
algunes parròquies veïnes. 


1989 Rector de Tremp, arxiprest, 
rector de parròquies veïnes. 


Moria TrempeJ 30 d'agost de 1997. 
Presidí la missa exequial el bisbe i 


seixanta sacerdots. Fou enterrat a 
Aranui (Castanesa). 


Descansi en pau. 


4. Trobada de preveres ordenats els 
darrers 10 anys 


Tingué lloc al Seminari el 5 de se
tembre del 1997. Fou presidida pel Sr. 
bisbe, els vicaris generals, el rector del 
Seminari i el delegat de Formació 
Permanent. 


Dirigí la trobada el vicari episco
pal de Vic, Mn. Joan Torra. Els temes 
exposats foren: Jesucrist, en el Conci
li Provincial Tarraconense. El Preve
re avui: Imatge del Bon Pastor. El Bon 
Pastor. S 'ha programat l'aital trobada 
tenint present les ordenacions dels 
darrers 10 anys que han fet créixer el 
nombre de preveres joves al nostre 
Bisbat. Això ens fa adonar cada dia 
més d'una necessitat: mantenir el con
tacte amb els preveres joves i que es 
relacionin entre ells. Es tracta d'una 
exigència de la formació permanent 
que remarca molt la Pastores dabo 
vobis, en el capítol Vlè. És en aquest 
sentit que el Sr. bisbe ha cregut opor
tú convocar l'aital trobada. 


5. 75 anys de la coronació canònica 
de la Verge de VaIldeflors 


L'antiga vila de Tremp té el seu 
origen en l'església de Sta. Maria del 







Pallars, una capella que ja devia exis
tir al segle IX, al redós de la qual s'ha
via d'anar engrandint la vila. Segons 
conta la llegenda, la imatge de la Mare 
de Déu fou enterrada pels fidels per 
salvar-la de la incursió musulmana. 
Va passar el temps i el lloc on fou 
enterrada va ser oblidat. Un hivern 
molt fred hi florí un esbarzer. Fou la 
inequívoca senyal perquè els trempo
lins sabessin on es trobava la seva 
Mare i Patrona. La imatge fou portada 
a la nova església començada a cons
truir a partir de l'any 1079. L'any 
1087 ja era servida per una comunitat 
de preveres. 


El lloc de la troballa, recordant 
l'esbarzer i altres circumstàncies, feu 
que se li donés el nom de Valldeflors, 
pel qual se la coneix des de l'any 
I I 02. La comunitat de preveres con
vertí l'església en una Col'legiata 
que, fins a la seva supressió l'any 
1851, va arribar a comptar amb un 
nombre de deu canonges i vint-i-cinc 
beneficiats en els moments de mà
xini esplendor. 


A petició del bisbe d'Urgell, Justí 
Guitar!, l'any 1923 li fou concedit pel 
Papa Pius XI el títol de Basílica, un 
títol que es dóna a les esglésies que 
han destacat per la seva història. El 
!553 s'establí la confraria de la Mare 
de Déu de Valldeflors que entre els 
seus confrares va tenir Sant Josep 
de Calassanç, fundador de l'Escola 
Pia. Passades guerres, incendis i tota 
mena d'ensurts, arribà l'any 1936, la 
nostra tristament cèlebre guerra ci
vil. Per tal d'evitar la seva destruc
ció, la Mare de Déu va ser trasllada
da a Barcelona. Acabada la guerra, 


l'any 1939, fou retornada a Tremp 
i des de llavors presideix un altre 
cop l'església. Des de 1953 està en
tronada en l'actual retaule major, 
que és una reproducció del que es 
construí l'any 1744, cremat durant la 
guerra civil. 


No vull posar punt final a aquest 
escrit sense l'emocionat record del 
que fou el seu rector fins pocs dies 
abans de la festa, Mn. Josep M. 
Feixa, bon amic i company de pro
moció d'aquell llunyà 1955. Amb la 
llibertat que ens donà sentir-nos fills 
de Déu i germans dels homes, ens 
llençàrem a caminar, a la llum de 
l'Evangeli, a la conquesta d'un món 
que, sense a voltes adonar-se'n, malda 
per trobar entre els humans la pau, la 
justícia, la convivència, la tolerància, 
l'amor i el perdó. El nostre amic 
Mn. Josep M. Feixa donà la seva 
vida per fer realitat l'essència del 
seu i el nostre sacerdoci, que no és 
altre que un acte de servei fins l'últim 
alè de la seva i les nostres vides. Des 
del cel ens acompanyarà. Llegiu la 
carta oberta a tots els devots de la 
Mare de Déu de VaJldeflors amb mo
tiu del 75è aniversari de la corona
ció canònica. La trobareu a la revista 
Església d'Urgell, núm. 262, juliol
agost 1997. 


La festa, amb el sentiment agre
dolç per l'absència del seu rector, fou 
presidida pel Sr. bisbe i els vicaris ge
nerals, acompanyats de 35 preveres, 
superiores de la Sgda. Família, i au
toritats civils i militars. Tots fent pi
nya entorn d'un poble que lluita i 
estima, esperançat sempre per un demà 
millor. 99 
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6. Estiu actiu Solsona 
Les tan esperades vacances toquen 


a la fi. Tots hem intentat viure-les i PEP VilA, corresponsal 


disfrutar-les amb intensitat. El món 
jove ha format pinya entorn de Joan 
Pau 11 a París, del 18 al 24 d'agost. És 
sorprenent la capacitat d'adaptació del 
Papa. Junt amb el jovent i els mitjans 
de comunicació, ha tingut la sensibili
tat d'aparcar temes altament conflic
tius, sobretot els de referència a la 
moral sexual, no sempre compresos ni 
acceptats. Això ha fet que la convi
vència, la comprensió, la tolerància, 
l'amor i el perdó, embolcallat tot en 
un acolliment i una tendresa evangèli
ca, hagin prevalgut sobre normes, 
lleis, disposicions i cànons que no 
sempre tenen en compte la realitat del 
món present, que té un altre concepte 
de la veritat i la llibertat. L'Església 
sap, ho ha de saber, que el respecte als 
drets humans és per a tots, els de din
tre i els de fora. No sempre es veu clar 
que sigui així. Llegim a St. Lluc en el 
capítol VI, v. del 27 al 38, i veurem 
quina era la mentalitat del Mestre. 


Un grup de 15 joves i preveres 
s'acostaren a París i a Taizé per ali
mentar el seu esperit amb el missatge 
de la Bona Notícia. L'èxit de París es 
deu a l'exposició viva i real de l'Evan
geli. Tota imposició poc raonada, que 
en el fons és dictadura, ens portarà 
sempre al fracàs. 


Jornades de Formació Permanent 


Els darrers dies de juny, com cada 
any, el clergat diocesà ès va reunir al 
Seminari amb motiu de les Jornades 
de Formació Permanent. El tema d'en
guany fou: Mentalitat i cultura d'avui. 
Dificultats i possibilitats actuals. El 
conferenciant va ser el monjo de Mont
serrat, pare Lluís Duch, que va desen
volupar el tema en tres grans espais de 
reflexió: a) presentació de la societat 
actual; b) fesomia del cristianisme en 
els nostres dies, i c) algunes pistes de 
resposta. 


Malgrat que el conferenciant tenia 
fama d'ésser un xic pesat, pel to de veu 
i la poca expressivitat a l'hora de par
lar, cosa que ell mateix confessava, els 
podem assegurar que aquesta vegada 
ens va sorprendre a tots per la seva 
vivacitat i engrescament. Tothom va 
poder seguir el curs amb interès i 
molta complaença, tant pel fons com 
per la forma. Moltes felicitats al pare 
Lluís! 


En aquestes Jornades també hi 
van prendre part el senyor bisbe, que 
va tractar el tema Orientacions pasto
rals; el pare Josep Villarrubies, que 
parlà sobre Un mitjà vell i nou d'evan
gelització: les missions populars; Mri. 
Xavier Morlans, amb El canl, un mit
jà d'evangelització. Van assistir a 
aquestes Jornades la totalitat dels ca
pellans del bisbat. 







Debat obert 


Els dies que es van fer les Jornades 
de Formació encara es respirava un 
ambient calent, escalfat pels mitjans 
de comunicació, sobre l'editorial del 
nostre Full diocesà del dia de Sant 
Jordi, titulat No prendràs el nom de 
Déu en và. Una crítica francament 
desmesurada i desconsiderada és la 
que ens fa la senyora Roser Bofill a la 
revista Foc Nou (revista al servei dels 
cristians) del mes de maig. Aprofi
tant, doncs, la gran presència de cape
llans, un grup, en un ambient de família 
i fora dels horaris establerts i després 
d'haver-ho comentat en converses de 
passadís i de menjador, ens vam pro
posar de parlar amb el senyor bisbe. 
Volíem plantejar-li unes quantes pre
guntes: 


És bo per al nostre senyor bisbe 
ser sempre al davant del punt de mira 
dels mitjans de comunicació? 


És bo per a la diòcesi aquest posi
cionament del senyor bisbe? 


Quin paper hem de jugar-hi els ca
pellans? 


Quan el senyor bisbe és atacat o 
mal interpretat, o bé són manipulats els 
seus escrits, és ell mateix qui s'ha de 
defensar o hem de donar suport a la 
seva defensa? 


És evident que al costat d'un bisbe 
com el bisbe Deig, que s'ha guanyat 
l'honor de ser el portador de la senye
ra dins de l'Església catalana, els ca
pellans de Solsona ens hem de pre
guntar quin ha d'ésser el nostre grau 
de participació. 


Prou sabem que els capellans de 
Solsona estem qualificats com els del 


Tronxo, molt poèticament descrits per 
Mn. Ballarín i que gràcies a això fins 
i tot hi ha algú que ens ha mitificat. 


No ens desagrada pas ser del tron
xo, si això vol dir ser una mica murris 
i moderats. Ens agrada ser del tronxo, 
si vol dir que estem molt arrelats a la 
terra. La nostra diòcesi, fins i tot en els 
temps més dificils, ha ensenyat sem
pre a tothom el catecisme en català. 
Hem celebrat sempre les misses en 
català. Hem predicat sempre en cata
là. Encara que a la diòcesi hi ha nuclis 
amb una forta presència d'immigrants, 
com ara les zones mineres i industrials 
del Berguedà i el Cardener, aquests 
immigrants s'han sentit de casa i ja són 
a casa. Tot això s'ha fet amb sinceritat 
i normalitat, sense imposicions ni de
magògies. D'una manera molt diferent 
a la que prediquen els que ara blasmen 
titllant-nos de racistes i intolerants, 
mentre que ells tenen encerclats els 
guetos a les perifèries de les ciutats, 
on hi aboquen tones de compassió, 
d'on s'extreuen milers de vots i no els 
ensenyen cap camí d'interpretació ni 
d'estimació per la terra que els ha aco
llit. Per això, no ens agrada que ningú 
ens negui, ens ignori i ens trepitgi les 
arrels. 


Ens sabria greu, però, que amb els 
nostres silencis i aparent passivitat en
front de les trifulgues del nostre bisbe 
proclamant i defensant la identitat ca
talana, el país ens pregués com els bar
rufets de Catalunya. Uns capellans que 
canten i ballen al voltant d'un gran xef 
i amb dret a l'aplaudiment. 


En principi, el nostre silenci vol dir 
estar d'acord amb el senyor bisbe. Và- 101 
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rem tenir la reunió amigable i informal 
amb el senyor bisbe. Per manca de temps, 
no vàrem arribar a cap conclusió, però 
sí que ens vàrem proposar respondre 
les preguntes. El debat resta obert. 


També nomenaments 


En la darrera crònica comentava 
que l'equip de govern es preparava per 
jugar el joc dels canvis. Ens preguntà
vem si jugarien als escacs o al joc de 
l'oca. Enguany sembla que han jugat 
als escacs Les grans jugades s'han fet 
a la Segarra i al Pla d'Urgell; a la resta 
del bisbat no hi ha hagut una moguda 
especial. 


L'Arxiprestat de la Segarra és com 
Un gran tauler d'escacs, amb unes cin
quanta parròquies. És l'Arxiprestat on 
s'ha iniciat l'experiència de fer que els 
capellans siguin co-rectors de les par
ròquies. Es feu la primera experiència 
de celebracions dominicals sense preve
re. Es feia també una experiència reeixi
da d'un equip de capellans que donava 
la impressió que estaven molts cohe
sionats i seguien una mateixa línia. 


Podem dir que les figures d'aquest 
tauler d'escacs eren: un rei, en aquest 
cas el bisbe, molt ben defensat i inamo
vible a la seva casella; una reina, el res
ponsable de l'equip, amb una mobilitat 
extraordinària en totes les direccions; 
els peons, responsables que amb pas 
ferm avançaven cap al camí que els 
marca el joc, i fortament recolzats per 
la reina. 


Fa quatre anys que van canviar la 
reina, O responsable de l'equip. La nova 
reina va conservar la mateixa estructu-


ra d'equip, però potser no va aprofitar 
la gran mobilitat que li permetia el fet 
de ser reina i es va conformar amb la 
mobilitat que té l'àlfil, que és més 
limitada. Això va desconcertar els 
peons. El rei no es va sentir tan prote
git i va haver de sortir de la casella per 
poder continuar el joc. 


Ara hi ha hagut un canvi de reina, 
O de responsable, però també s'ha can
viat el sistema de joc. A la capital de 
la Segarra, Cervera, hi ha un equip de 
tres capellans. Els altres cinc es repar
tiran la responsabilitat de les parrò
quies de la rodalia i tot funcionarà a 
l'estil més clàssic i preconciliar. 


Cada vegada, després dels canvis, 
ens fem la mateixa pregunta: per què 
aquest o aquell canvi? i com s'han de 
fer els canvis? Això, amic meu, només 
ho sap el vent... 


Tortosa 


JOAN A. MARTíNEZ, corresponsal 


Tortosa ja té bisbe 


El divendres 5 de setembre, a les 
dotze del migdia, van començar a vol
tejar les campanes de la catedral i de 
les parròquies de la ciutat anunciant 
joiosament que s'acabava de rebre un 
fax amb la notícia oficial del nomena
ment de Mons. Xavier Salinas Viñals, 
fins ara bisbe de Eivissa, com a nou 
bisbe de Tortosa. Dos dies ans ja els 
diaris de la zona i les diverses agèn-







cies de notícies havien dit que es fa
ria aquest nomenament. El Diari de 
Tarragona es va atrevir a publicar una 
entrevista a la mare del bisbe Salinas, 
que resideix a Sagunt. Aquesta entre
vista anava il'lustrada amb una foto 
del bisbe quan va fer la primera comu
nió, amb un vestit de marineret, i una 
foto de la mare i la germana a la casa 
on el nou bisbe havia viscut. 


Quan jo escric aquesta crònica, 
hores després del nomenament, es pot 
dir que el nou bisbe, d'antuvi, ha caigut 
bé a Tortosa, tant en el món clerical 
com al poble de Déu que l'esperava. 
No s'ha d'oblidar que en una ciutat 
com Tortosa, que no és capital de pro
víncia i sols és capital de bisbat, la fi
gura del bisbe adquireix unes propor
cions més significatives socialment 
parlant que en altres bisbats capital de 
província. La premsa local, tant d'una 
com de l'altra tendència, deixa molt 
bé la figura del nou bisbe. Exalta 
l'obertura, la senzillesa i la capacitat 
dialogant del nou pastor. 


Molts hi veuen un bon instrument 
per afrontar el problema dels segrega
cionistes de la part de Castelló, ja que 
el nou bisbe, des de la seva condició 
de valencià, ja no podrà ser objecte de 
les ires anticatalanistes que de forma 
sorneguera va ser víctima l'anterior 
bisbe, que era de Barcelona, i podrà 
esgrimir les raons pastorals i històri
ques que cal tenir en compte. Tot i que 
el bisbe Lluís va anar amb un tacte ex
quisit i amb una prudència quasi ex
cessiva per no ferir susceptibilitats. 


Pocs dies ans del nomenament, la 
premsa s'havia fet ressò d'una carta 


col'lectiva al Nunci, amb 700 signatu
res, entre les quals només n'hi havia 
dues de preveres: la de Mn. Josep 
Gonell i la de Mn. Juanjo Rovira. I la 
premsa es va lamentar precisament 
d'això, de la indiferència del clergat 
davant del problema de la llengua del 
nou pastor, que era el tema primordial 
de la carta col·lectiva. Cal dir, en des
càrrec del clergat de la diòcesi, que a 
més a més de les comunicacions oficials 
de resposta a la consulta pontificia 
ans de nomenar un bisbe hi va haver 
manifestacions explícites d'algun 
grup de clergues que, sense fer soroll, 
van iniciar una carta en la mateixa di
recció. El 80 % dels preveres de la diò
cesi, encara que no siguin catalanistes 
políticament parlant, tenen molt clar 
que la pastoral i la litúrgia s'han de fer 
en la llengua del poble si volem que es 
faci un treball efectiu d'evangelitza
ció; i hi ha un 20 %, i potser en dic 
massa, que també tenen molt clar que 
políticament cal fer-ho tot en castellà, 
o si s 'ha de fer en català cal posar al
guna cosa en castellà per tal de salvar 
la unitat sagrada de l'Estat, encara que 
pastoralment no siguem molt efectius. 
El més trist del cas és que aquestos 
últims acusen de fer política als que 
fan la pastoral en la llengua del poble. 


Déu faci que el nou bisbe siga un 
home lliure i que no tingui més mira
ments que els del poble de Déu que ha 
de governar. 


En cròniques successives donarem 
compte dels primers passos del nou 
pastor tortosí. De moment, ni se sap 
quan prendrà possessió. Però és bo que 
el poble cristià el rebi amb el cor obert 
mirant amb bons ulls el seu nou bisbe. 103 
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Homenatge a Juan Ramón Herrero 
LUdó 


La ciutat de Castelló el passat 12 
de juny va retre un homenatge al sa
cerdot músic Juan Ramón Herrero 
Llidó, que va començar la seva carrera 
musical al nostre seminari diocesà de 
Tortosa l'any 1944. Va néixer a Artana, 
petit municipi de la Plana Baixa, el 
1933, i la major part de la seva missió 
pastoral i del seu treball musical l 'ha 
exercit a la ciutat de Castelló. Ara, 
com qui té por de fer tard en complir 
un deure, la Diputació Provincial i 
l'Ajuntament de Castelló van organit
zar de sobte aquest homenatge, al 
Teatre Principal de la ciutat, que no 
va poder encabir a tots els assistents 
que volien sumar-s'hi. 


Tortosa va estar-hi representada 
pels seus 5 condeixebles, entre els quals 
es compta Mn. Josep M. Tomàs Prats, 
actual administrador diocesà, que hi 
va anar en qualitat de tal encara que 
no fos massa ben rebut per les autori
tats castellonenques a causa de la ten
sió que actualment hi ha entre els dos 
bisbats per raons de límits fronterers. 


Mn. Herrero va arribar amb cadira 
de rodes i contra la voluntat dels 
metges de l'Hospital de Castelló, que 
l'atenen en la secció d'Oncologia 
d'una greu malaltia. L'emoció del 
moment va fer que enmig dels aplau
diments encara es pogués posar dret 
un moment. Assegut en una llotja del 
teatre, va rebre una gran quantitat de 
plaques i obsequis entre actuació i ac
tuació de la Coral Vicent Ripollès, que 
ell va fundar, i de la Banda Municipal 
i de la vella Orquestra de Cambra. 


Discursos de reconeixement de l'al
caldessa d'Artana, del president de la 
Diputació, Sr. Fabra, de l'alcalde de 
Castelló, Sr. Gimeno, que va notificar 
en el seu discurs que l'arxiu municipal 
de música es dirà "Archivo Herrero
Llidó», del conseller de Sanitat de la 
Generalitat Valenciana, el Dr. Famós 
Gauchia que va ser, en el seu temps, 
president de la Diputació de Castelló 
i que va respondre a la crida de Mn. 
Herrero per a fundar el Conservatori 
de Música de la Diputació de Castelló, 
que en memòria seva institueix ara 
una beca que es dirà «Beca Juan Ra
món Herrero». Finalment, va parlar el 
Sr. bisbe de Segorb-Castelló exaltant 
les virtuts sacerdotals i els dots musi
cals que Mn. Herrero tenia i que ha 
entregat sempre amb generositat a la 
ciutat que ara li feia l 'homenatge. Va 
ser l'únic parlament que es va fer en 
valencià, i encara no tot. La majoria 
de les composicions de tipus religiós 
de Mn. Herrero són en valencià, però 
el món que li va retre l'homenatge ho 
va fer quasi tot en castellà. 


Després d'haver escrit aquesta crò
nica, ens arriba la notícia que el passat 
dia 13 d'agost Mn. Juan Ramón Her
rero va morir víctima d'un càncer de 
pròstata i va ser enterrat l'endemà al 
seu poble natal d'Artana. Va presidir 
l'enterrament el bisbe de Castelló 
acompanyat de l'administrador dioce
sà de Tortosa, Mn. Josep Maria Tomàs 
Prats, que a més a més hi anava en qua
litat de condeixeble del difunt junta
ment amb altres sacerdots de la nostra 
diòcesi de Tortosa. Encara que l'enter
rament es va fer la vigília de la Mare 
de Déu d'agost hi havia una setantena 
de capellans procedents de les diòce-







sis de Castelló, de Tortosa i de Valèn
cia. En les paraules que va pronunciar 
el bisbe per a exalçar el treball pasto
ral del sacerdot difunt va voler agrair, 
a més a més de la seva consagració a 
la música, cosa que ja va fer en l 'ho
menatge al Teatre Principal de Castelló 
dies abans, la seva dedicació com a 
vicari de Nules, de la Trinitat de Cas
telló i, posteriorment, com a consilia
ri diocesà de les dones i els homes 
d'Acció Catòlica, dels Cursets de cris
tiandat, fundador de l'Escola Diocesa
na de Teologia i arxiprest de Castelló 
mentre va ser rector in solidum de la 
parròquia de Santa Maria. En tots 
aquests serveis a l'església de Segorb
Castelló va mostrar un amor exemplar 
a l'Església. Descansi en pau. 


El diplomatari de la catedral de 
Tortosa 


El mes de maig d'enguany ha sor
tit publicat el volum de 710 pàgines 
del diplomatari de la Catedral de Tor
tosa (1063-1193), a cura d'Antoni 
Virgili, i editat per la Fundació No
guera en la coHecció de diplomataris 
que té per director tècnic Josep M. 
Sans i Travé. Està prologat pel degà i 
canonge-arxiver de la Catedral de 
Tortosa, Mn. Manuel Garcia Sancho. 
El valuós volum ha fet transcripció en 
llatí dels 495 documents que van pre
cedits d'un resum en català. Tot ell és 
d'una vàlua immensa per a qui vulgui 
conèixer la història de la nostra diòce
si amb documents de primera mà, sen
se haver de remenar l'arxiu catedrali
ci. Un especial interès té el núm. 301, 
corresponent a l'any 1178, que fa 
referència a la dotalia de la Seu de 


Tortosa pels reis Alfons i Sança amb 
motiu de la consagració de la catedral 
romànica, essent bisbe Ponç de Mo
nells, en què es confirmen les dona
cions fetes pel comte Ramon Berenguer 
IV, s'estableixen els antics límits del 
bisbat i s'assignen els drets de la mi
tra sobre el territori. 


Fa pena llegir ara aquest document, 
que dibuixa la diòcesi de Tortosa de 
sempre i que avui es veu trossejada en 
nom del concordat entre la Santa Seu 
i el Govern espanyol en temps del 
franquisme i contra la voluntat i el 
consentiment del bisbe Moll, que ens 
va ordenar a la majoria dels sacerdots 
que avui formem el presbiteri diocesà. 


Nostra Cinta sobre tot 


Així diu l 'himne que, amb lletra de 
Moreira i música del beat Josep Maria 
Peris, sacerdot operari diocesà marti
ritzat a la guerra civil, canta la gent 
amb entusiasme cada any quan arriba 
el primer diumenge de setembre, en 
què la ciutat dedica a la Santa Cinta 
les festes majors. Enguany ha culmi
nat un esforç de restauració de la mag
nífica capella barroca, que ha costat 
dos anys i seixanta-dos milions de 
pessetes. El restaurador, Emili Julià de 
Gellida, i el seu equip han posat tot 
l'esforç per tal que la capella de la 
patrona de la ciutat de Tortosa, que 
forma part de l'edificació de la Cate
dral, recobri el seu luxe esplendorós 
de marbres, jaspis i daurats i, sobretot, 
els frescs de les voltes, molt malmesos 
per les filtracions d'aigües degudes a 
reparacions mal fetes després de la 
guerra civil. També els quadres late- 105 







rals, pintats a l'oli, de gran mida, esta
ven molt deteriorats. Tot s 'ha restau
rat, fins les llànties de llàgrimes de 
cristall. Una encertada il'luminació 
indirecta exalça el treball realitzat. 


Dos records principals de la guer
ra civil, entre altres, han quedat pale
sos en aquestes obres. Un és la pedra 
clau de la volta del mig de la Catedral, 
on va caure una bomba i va enfonsar 
el sostre; a Regions Devastades, que 
va efectuar l'obra no se li va ocórrer 
res de millor que esculpir l'escut de 
l'Espanya de l'època amb la inscrip
ció «Regiones Devastadas», mentre 
que en totes les altres pedres clau de 
les voltes gòtiques hi ha esculpides fi
gures de sants lligats a la devoció po
pular tortosina. Així ho mostra l' expo
sició de fotografies que s'ha exhibit al 
claustre durant aquestes festes. L'altre 
record de la guerra és que als mili
cians. que van envair la Catedral en la 
revolta civil, no se'ls va acudir cap 
altra cosa que metrallar la imatge de la 
Mare de Déu de la Cinta que, en la de
coració de la façana de la capella que 
dóna a la catedral, presidia la part més 
alta. Com que la imatge era de guix 
decorat, en fer la restauració s 'han des
cobert dues bales encastades al coll de 
la imatge i quatre a la resta del cos. 


El 6 de setembre, a les 6.30 de la 
tarda, l'arquebisbe de Tarragona, Lluís 
Martínez Sistach, en qualitat de me
tropolità, primat de la tarraconense i 
últim bisbe de Tortosa, va ser invitat a 
beneir les obres en presència de les 
autoritats municipals i de l' Arxicon
fraria de la Cinta que, en una sessió 
extraordinària, el va nomenar confrare 


106 major. Fent la benedicció, acompa-


nyat de l'administrador diocesà, Mn. 
Josep M. Tomàs Prats, i el prior de 
l'Arxiconfraria, Mn. Manuel Garcia 
Sancho, es va fer un solemne rosari 
cantat. El diumenge dia 7, a les 12 del 
matí, es va fer el solemne pontifical 
i a les 7.30 del vespre la processó, 
presidint sempre el metropolità de 
Tarragona. 


Entre les personalitats que enguany 
han solemnitzat la processó, portant 
l'estendard principal de la Cinta, es 
troba la ministra d'Educació i Ciència, 
Esperanza Aguirre Gil de Biedma, 
acompanyada de Benigno Pendàs, 
director general de Belles Arts, i San
tiago Fisas, director nacional d'Es
ports. La novena serà predicada per 
tres jeSUïtes: Carlos Alonso Badete, 
Antonio Blanch Giró i Rafael Mu
ñoz Palacios. La figura de fons molt 
important per a la nostra diòcesi, que 
no ha pogut estar present però en qui 
tothom pensava, era el recentment 
nomenat bisbe, Xavier Salinas, que, 
segons es diu, prendrà possessió 
de la diòcesi d'aquí a un parell de 
mesos. 


Una mort anunciada que també 
ens afecta 


Quan hom anava a visitar el ca
nonge Garcieta, com popularment es 
coneixia Mn. Vicent Garcia i Julve, 
fill de Vinaròs, on estava jubilat, en 
acomiadar-se el visitant li deia amb la 
seva típica veu de canya: <~a vindràs 
al meu enterramen!...!». Tenia 95 anys 
i encara que estava lúcid i bastant bé 
de salut, ell mateix es veia la mort da
munt i invitava els molts amics que 
l'anaven a visitar al trist esdeveniment 







que per fi va ocórrer el passat 24 
d'agost. Comuna llàntia a la qual se li 
esgota l'oli, va morir sense cap malal
tia declarada, va morir de vell. L'es
glésia arxiprestal de Vinaròs es va 
omplir de gom a gom el dia 26 a les 6 
de la tarda, dia en què es va celebrar 
l'enterrament. Era popular i un gran 
músic, que ha compost infinitat de pe
ces polifòniques, religioses i profanes. 
Va presidir la missa funeral Mn. Josep 
M. Tomàs Prats, administrador dioce
sà, i va pronunciar l'oració fúnebre 
Mn. Manuel García Sancho, degà del 
capitol catedralici de Tortosa, al qual 
Mn. Vicent Garcia Julve pertanyia. 


Va néixer l'I d'agost de 1903. Als 
11 anys va entrar al nostre seminari 
menor i de la mà de Mn. Perís es va 
introduir en la música. El 1926, sota la 
direcció del mestre Cumelles Ribó, va 
perfeccionar estudis i més tard va 
estudiar musicologia amb el mestre 
Vicent Ripollès, deixeble preferit del 
mestre Felip Pedrell. L'any 1928 va 
fer oposicions a mestre de capella de 
la catedral de Lugo, essent encara 
molt jove, i durant 13 anys va exercir 
. treballs de formació i direcció del se
minari de Lugo. Després, passà a la 
catedral de Lleida com a mestre de 
capella i d'allí va passar a ser mestre 
de capella del Col'legi del Patriarca, a 
València, on va fer la transcripció de 
músics del segle XVI i XVII, entre 
altres les obres de Francisco Guerrero. 
El 1949 començà a ser mestre de ca
pella de la nostra catedral i professor 
de música i de Teologia del nostre se
minari. Va ser el bisbe Moll qui el va 
invitar a tornar a la diòcesi on va néi
xer i li va oferir la canongia perquè 
abandonés el Patriarca de València, 


on podia dedicar llarg temps a la 
investigació, cosa que en arribar a 
Tortosa no va abandonar, ja que va 
emprendre la transcripció d'obres 
composteHanes de la catedral de San
tiago de Compostel·la. Aquí va com
p9ndre un gran nombre d'obres, entre 
elles el Magnificat polifònic, ben co
negut per tots. 


Encara que el seu nom era un dimi
nutiu, la seva obra ha estat grandiosa, 
i entre els seus deixebles es troben el 
difunt mestre Juan Ramón Rerrero, de 
Castelló, del qual n'hem parlat en 
aquesta crónica; el mestre Rossend 
Aymí, del Conservatori Municipal de 
Música de Tortosa; el mestre Isaïes 
Riba, organista de la Catedral de 
Tortosa; el musicòleg Josep Pavia, 
canonge de Barcelona; el mestre i 
compositor Jaume Sirisi, canonge de 
la catedral de Barcelona, i el conegu
díssim mestre Carles Santos, que Mn. 
García Julve, essent de Vinaròs, va 
vocacionar i orientar en els primers 
passos de l'art musical. Aquest gran 
compositor de la música més puntera 
a les nostres terres va assistir a l'enter
rament i, mentre sortia el cadàver de 
l'església de Vinaròs, va interpretar 
una composició del sacerdot difunt 
que ell sabia que era del seu grat. Amb 
els acords de Carles Santos a l'orgue, 
Mn. García-Julve ha marxat d'aquest 
món deixant una obra immensa. Des
cansi en pau. 
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Mallorca 
SEBASTIÀ SALOM, corresponsal 


12 de setembre, una diada de 
naixement discutit 


Va ser tota una sorpresa per als 
preveres i religiosos responsables 
d'esglésies llegir en els programes de 
la celebració de la Diada de Mal/orca 
que a les 12 h hi hauria una repicada 
general de campanes. En primer lloc, 
perquè es tracta d'una Diada política, 
i en segon lloc, perquè semblava una 
ingerència de les autoritats civils, com 
en els millors temps del franquisme. 
Pocs dies abans de la Diada, durant la 
Setmana de Formació Permanent del 
Clergat i mitjançant un comunicat pu
blicat a la premsa, el bisbe va explicar 
que hi havia hagut un acord previ en
tre el Consell Insular i el Bisbat i que, 
per un oblit imputable a les vacances 
d'estiu, no s'havia enviat la deguda 
comunicació prèvia als responsables 
de les esglésies. 


Curiosament, amb segona intenció 
o no, la Diada de Mallorca coincideix 
amb la celebració litúrgica de la festa 
de la Mare de Déu de Lluc, que és pa
trona de tota l'illa de Mallorca. Alguns 
partits polítics, per diferents motius, 
no estan d'acord amb la celebració 
d'aquesta Diada, que enguany s'ha ce
lebrat per primera vegada. En primer 
lloc, perquè hi ha unes certes rivalitats 
entre les autoritats del Govern Balear 
i les del Consell Insular de Mallorca, 
sobretot quan, com en aquesta legisla-


tura, els presidents respectius són de 
diversos partits polítics i la Diada està 
promoguda pel Consell Insular. Al
guns polítics consideren que la data 
escollida, és a dir, l'aniversari del Ju
rament de la Carta de Franquesa pel 
rei Jaume 11 l'any 1276, ens recorda 
una actuació d'un rei que més valdria 
oblidar. Uns altres troben que en la 
Diada de Mallorca el que cal promou
re és l'anomenada Festa de l'Esten
dard, que ja se celebra tradicionalment 
a Palma el 31 de desembre i que com
memora la conquesta de la ciutat de 
Mallorca pel rei Jaume l. 


De tota manera, els nostres polí
tics, quan demanaren iniciar la diada 
amb la celebració d'una Missa a la Seu 
i se'ls va respondre que no hi havia un 
motiu religiós que la justificàs, varen 
poder argüir l'argument de la festa de 
la Mare de Déu de Lluc. I, evident
ment,les autoritats religioses no es 
pogueren negar a solemnitzar la festa 
de la Mare de Déu de Lluc amb una 
Eucaristia en presència corporativa de 
les autoritats. 


Dues celebracions d'aniversari 


Les Germanes de la Cari/a/ de Sant 
Vicenç de Paül, una congregació reli
giosa nascuda a Mallorca, obre la ce
lebració dels 200 anys de la seva 
fundació amb diferents actes que du
raran des de l'octubre de 1997 fins a 
l'octubre de 1998. La Congregació de 
les Germanes de la Caritat està forma
da actualment per unes 300 religioses 
residents a Mallorca, distribuïdes en 
37 comunitats. També són presents a 
diferents comunitats autònomes de 







l'Estat espanyol, en alguns països de 
l'Amèrica Llatina i a Burundi. 


Les parròquies més antigues de 
Mallorca celebren el seu 750 aniversa
ri. Es desconeix la data exacta de la 
fundació d'aquestes 32 parròquies, 
però segons un pergamí que es guarda 
a l'arxiu de la Seu de Palma, el 14 
d'abril de 1248, és a dir, dinou anys 
després de la conquesta de Mallorca 
pel rei Jaume I, el Papa Innocenci IV 
publicà una butlla en la qual reconeix 
oficialment les parròquies que hi ha
via aleshores a Mallorca: 4 a ciutat i 
les 28 restants a les diverses alqueries 
de la part forana. 


Algunes d'aquestes parròquies ja 
han començat pel seu compte la ce
lebració de l'aniversari amb diversos 
programes i actes. Altres esperen 
ajuntar-se a les celebracions conjuntes 
que organitzi la diòcesi o el col, lectiu 
de les parròquies implicades. 


Activitats d'inici de curs 


Com cada any, en començar el 
curs, la diòcesi, les parròquies, les 
delegacions diocesanes, els grups i 
els moviments d'Església, etc. cele
bren diferents actes d'inici de curs. 
Enguany en podem destacar els se
güents: 


La primera setmana de setembre es 
dedica cada any a la Formació Perma
nent dels Preveres. Enguany el tema 
escollit era La celebració de l'Euca
ristia i els Sagraments, continuant la 
reflexió feta el curs passat sobre la 
segona ponència del Sínode Diocesà. 


Ha dirigit la setmana el pare José AI
dazàbal, del Centre de Pastoral Litúr
gica de Barcelona. Hi han participat 
un centenar de preveres amb una mit
jana d'assistència d'uns cinquanta en 
cada sessió. 


Dia 4 d'octubre, els Joves d'Esglé
sia, que és el nom amb què es coneix 
el Secretariat de Pastoral Juvenil, ce
lebren la ja tradicional Vetlla de Lluc, 
enguany amb un programa i un cartell 
amb ressonàncies futbolístiques: amb 
un fons vermell i negre, que són els 
colors de l'equip de futbol del Reial 
Mallorca, recentment ascendit a pri
mera divisió, destaca el lema Per ju
gar a primera, fitxa Jesús. 


Els dies 16, 17 i 18 d'octubre amb la 
presentació a Inca, Manacor i Palma 
del text de la 3a Ponència, titulada 
Cridats a compartir fraterna/mentia 
nostra vida, s'obre el tercer curs del 
Sínode Diocesà amb l'estudi, reflexió 
i aportacions dels grups sinodals. 


La Delegació d'Apostolat Seglar 
es posa en marxa amb la creació d'un 
nou equip directiu, que de la mà del 
seu nou delegat, per primera vegada 
un laic, es troba amb el repte d'una 
nova consciència laïcal que s'obre pas 
cautelosament però amb fermesa. Al
guns dels objectius que es proposa el 
nou equip de la delegació són: fer 
prendre consciència de la missió espe
cífica dels seglars en l'Església i en el 
món, promoure un moviment diocesà 
del laïcat associat i aconseguir una 
significativa representació en l'As
semblea Sinodal. 
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Menorca 
J. BOSCO FAN ER, corresponsal 


1. Dies de sol i platja, i Camí de 
Cavalls 


Hem descansat quasi bé tots: laics, 
preveres i bisbe. Ja ens convenia. A 
uns els ha tocat fer més dies de vacan
ces, a uns altres manco. Lloat sigui 
Déu! Sort han tingut els qui durant 
aquest estiu han colorejat la pell amb 
les radiacions del sol i s'han refrescat 
en les aigües transparents de cales 
com Trebalúger, Macarella, Son Sau
ra, la Vall ... L'esperit sembla que es 
troba millor si és en un cos relaxat. 
Crec que vivim la nostra dimensió 
d'eternitat quan fruïm la bellesa de la 
creació i li diem a Déu: «Tot ho vau 
crear bo, gràcies». 


Gaudint, idò, aquests mesos d'es
tiu de la presència gran i meravellosa 
de la natura, alguns ens hem trobat fi
cats directament o indirectament en la 
defensa del Camí de Cavalls. El Camí 
de Cavalls és el pas que ens ha estat 
concedit lliurement i gratuïtament, 
fins fa poc i des de temps immemo
rials, per arribar a peu a les platges i a 
la costa de la nostra illa. Avui, i en no 
pocs llocs d'aquest camí, ens trobem 
guardes que impedeixen el pas i ens 
demanen la documentació. Alguns de 
nosaltres participem o donem suport a 
entitats ciutadanes com la Federació 
d'Associacions de Veïns, JOC, JARC, 
Escoltes de Menorca, Comitè de Soli
daritat amb Amèrica Llatina, Ateneu 


Sa Sínia, Grup de Joves de Santa Eu
làlia, Assemblea Verda, Ateneu Nura, 
etc ... 


N'Eduard, en Pere i en Toio, de
fensors i compromesos del Camí de 
Cavalls, i que ara pateixen interdictes 
i citacions judicials, han manifestat 
que confien en la justícia que dóna la 
raó a les persones civilitzades. Som 
molts els qui desitjam que aquest pro
blema, que encara ciutadans que van a 
peu amb senyors propietaris, trobi una 
resolució ràpida, justa i en bé de la 
majoria. Tenc present les paraules di
tes per sant Climent primer, Papa: «En 
la mateixa mesura que l'home es cre
gui més gran, li cal humiliar-se i cer
car el que és útil per a lolhom, no el 
que ho és per a ell IOl sob>, i les dites 
per Seattle, cap de la tribu Suwannish, 
el 1855, a Pierce, president dels Estats 
Units d'Amèrica: «Si us venguéssim 
les terres, hauríeu de deixar-les sa
grades, perquè fossin lloc on fins i Iol 
l'home de pell blanca pogués assabo
rir el venl endolcil per les fiors de la 
pradm>. Fruir, sense dificultats sobre
afegides de la grandesa latent de la 
natura, regla de Déu per a tots, ens 
envaeix a tots els menorquins -i als 
qui ens acompanyen- amb l'ambrosia 
de la pau. 


2. 25 anys dels EMD a Menorca 


El passat mes de juny, els Equips 
de la Mare de Déu van celebrar la jor
nada de fi de curs al Parc des Freginal, 
de Maó. El mes de setembre de l'any 
passat moria a França l'AbM Caffarel. 
Per recordar l'esperit de qui fou fun
dador dels equips -aquest any es com-







memora els seus 50 anys- es comptà 
amb la presència de M. Antònia Ara
gay i Jordi Daví, els quals fa 43 anys 
que pertanyen al moviment, i van tenir 
la sort de viure molt a prop de l'Abbé 
els inicis dels EMD a Catalunya. Ells 
opinaren que: 


- El seu equip de matrimonis els 
féu comprendre la importància de ca
minar junts, home i dona. «Quina fi
nestra se 'ns obria a l 'horitzó de la 
parella. Quants tabús que s'elimina
ven!». 


- Gràcies als EMD, la dona assu
mia responsabilitats. L'Abbé Caffarel 
sempre preguntava: « ... i l'esposa, què 
pensa, què diu?». Els EMD els han 
ajudat com a parella propiciant el dià
leg, el creixement junts, practicant el 
perdó, anant a fons ... 


- Els companys de grup els han 
acompanyat en aquest camí no gens 
fàcil de deixar de ser individualistes i 
eixamplar el cercle. Els EMD, tot i ser 
un moviment d'espiritualitat conjugal, 
els ha ofert la possibilitat de viure 
compromesos en tota mena de tasques 
de voluntariat, d'acció social ciutada
na, d'ajuda altruïsta ... 


Durant el curs 1996-1997 es van 
passar entre tots els equips dues pre
guntes. Les seves respostes aniran 
incloses en un llibret que es repartirà 
el 21 de setembre, inici del curs 
1997-1998. És la forma més senzilla 
que se'ls ha ocorregut als qui l'han 
elaborat perquè hi hagi present la 
veu i el testimoni de tots. Vet aquí, 
idò, les preguntes i algunes de les 
respostes: 


I. Com ens sentim formant part 
dels Equips de la Mare de Déu? 


- Els principis sempre són incò
modes, expectants. A poc a poc ens 
hem sentit ben acollits i capacitats per 
acollir els altres. 


- Els Equips de la Mare de Déu 
ens han ajudat a integrar-nos a la nos
tra comunitat parroquial i formar-ne 
una part activa. Sentim l'Església més 
a prop. 


- Notem que la fe ens interessa i 
iHusiona prou per a fer-la actualment 
vida pròpia. 


- Hem descobert la importància i 
la necessitat de la nostra formació 
cristiana. La sinceritat amb nosaltres 
mateixos i amb els nostres fills ens hi 
ajuda. 


- Compartint idees i experiències 
assaborim la normalitat de la nostra 
vida. Som persones i parelles molt 
normals i no sempre ens ho crèiem. 


- La relació i l'ajuda que ens hem 
concedit en el nostre grup ens ha 
ajudat a descobrir els diversos nivells 
d'amistat que hi ha. Entre nosaltres 
és alt. 


- No som nosaltres sols els qui te
nim ganes de posar més arrels a la 
nostra parella i família. Som molts 
més. La família avui és molt valorada. 


- Ningú ens havia parlat tant com 
l'Equip de la pregària en família i de I a 
pregària en parella. Conscientment Déu 
s'hi fa present cada dia entre nosaltres. 111 
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- Les necessitats familiars i socials 
descobertes durant la RdV ens han 
deixondit el nostre compromís fa
miliar i social. 


- Sentim la joia del nostre matrimo
ni quan, fent ús de les assegudes, fu
gim de tot tipus de rutina i passivitat. 


2. Què ens aporta el grup? 


- Apuntem, sobretot: diàleg i con
fiança en parella i en grup. Més con
vivència familiar". 


- Capacitat d'assumir dins d'un 
marge de normalitat tant les nostres 
alegries com els nostres problemes. 


- El grup és un estímul perquè mai 
no deixem de seure junts i ens mirem 
dolçament a la cara. 


- Valorem i estimem, avui més que 
abans, la lectura de la Paraula de Déu 
i els efectes que produeix en nosaltres. 


- Formar part dels equips ens apor
ta conèixer altres matrimonis, assumir 
compromisos, estimar de veritat a 
tothom". 


- Avui escoltem i respectem més 
les opinions dels altres: avui ens agra
da trobar temps per a la reflexió. 


Els responsables actuals dels Equips 
-els matrimonis Josep i Anna, Tiago i 
Magda i J. Bosco Faner, consiliari
sentint-se portadors de la veu i de la 
intenció de tots els qui, fins al dia 
d'avui, ho han estat i dels qui ho seran 
en el futur, han deixat escrites unes 
paraules en el llibret que han titulat 25 
anys dels EMD a Menorca. 


«Sentim orgull i responsabilitat a 
la vegada. Orgull per deixar a les nos
tres mans unes pàgines que ens recor
daran no sols els nostres inicis i el 
nostre present sinó el que és més im
portant: el deure que tots tenim d'anar 
afegint noves pàgines que segueixin 
essent sucoses en aquest camí que, 
com EsglésiaJem a Menorca en bé de 
les parelles que han optat pel sagra
ment del matrimoni. 


»1 no us amaguem la nostra res
ponsabilitat, la nostra i la de tots. Vi
vim un nou temps. Se 'ns presenten 
nous reptes. No sols hem de seguir 
estenent els EMD per tot Menorca. És 
més, hem de ser capaços d'aterrar a la 
nostra realitat actual. Escampar un 
moviment sense fer-lo eficaç, sense 
respondre a les necessitats actuals, 
seria una pèrdua de temps i una man
ca de serietat per la nostra part. 


»A cadascú convidem a viure amb 
intensitat les diverses experiències que 
ens aporta el nostre equip en concret. 
Viure amb joia el nostre equip és posi
tiu per a nosaltres com a parella i com 
a grup, i és positiu per al moviment. 


»Un equip joiós és un bon referent 
per als altres. Un equip amic és una 
mà afectuosa que integra persones i 
parelles, i renova el nostre cercle apor
tant cares noves al moviment. Un equip 
compromès ajuda a viure l'agilitat, la 
disponibilitat i el servei que ens dema
na l'evangeli de Jesús. Un equip orant 
ens ajuda a valorar i a viure la contem
plació, que és assumida per aquelles 
persones que creixen en harmonia amb 
qui és l'ànima de tot i de tots: Déu. 


»No busqueu en aquestes pàgines 
noves aportacions, ni idees genials, ni 
literatura de la bona. Busqueu-hi la 
senzillesa d'uns Equips que fa vint-i-







cinc anys que intenten sumar més 
amor a l'amor existent en la seva pa
rella; busqueu lafide/itat d'unes pare
lles que saben que l'amor, fet pa de 
cada dia, els aporta alegria, sentit i 
pau; busqueu-hi descobrir les pàgines 
que no han estat escrites i que vosal
tres heu viscut i heu escrit en el vostre 
cor; busqueu l'alè de l'Esperit que és 
present en elles perquè és present en 
tots i cadascú de nosaltres. 


»Gràcies a tots els qui heu col, 
laborat directament en la confecció 
d'aquest opuscle i gràcies a tots els 
qui sorn, actualment, el seu cos i el seu 
esperit: els equips de Ciutadella, de 
Ferreries, d'Alaior i de Maó conjun
tament amb els nostres consiliaris 
que, així ho sentim, ens són presència 
propera i fresca d'una Església que és 
la nostra gràcies al baptisme.» 


3. Assemblea diocesana. Tornem-hi 


A fi de tenir un intercanvi sobre la 
feina feta i d'anar unificant criteris de 
caire metodològic, el dia 21 d'agost es 
van reunir al Toro, amb el vicari gene
ral i alguns moderadors de les sessions 
de l'Assemblea, els membres dels 4 
equips de ponències de l'Assemblea 
Diocesana. 


La vintena d'assistents van inter
canviar punts de vista i van consen
suar criteris referents a les conclusions, 
a l'extensió i a l'esquema de les po
nències i al nombre de propostes (un 
màxim de vint). Les propostes hauran 
de tenir un caire més pastoral que ju
rídic i els grups d'Assemblea, que dis
posaran del text de la ponència amb 
un mes d'antelació, podran demanar 


aclariments sobre les dues primeres 
parts de la ponència i presentar es
mentes sobre les propostes. 


Els responsables de la prímera po
nència -Teresa L1aneras, Maria Ignà
sia Gener, Josep Mangmín, Joan Fe
brer i J. Bosco Faner- ja la tenen quasi 
enllestida. La seva feina, que s' entre
garà el 25 de setembre als 200 mem
bres que participaran a l'Assemblea 
Diocesana, ha estat seriosa i capdavan
tera. Gràcies als seus encerts i errades 
es confeccionaran, amb més perspec
tiva, les altres ponències restants. 


4. Llorenç Vidal i Maria Cifre 


En el cor d'una emotiva celebra
ció, Llorenç Vidal, vicari de la parrò
quia del Carme, de Maó, i Maria Ci
fre, gennana de la Congregació dels 
Sagrats Cors, van rebre de mans del 
nostre bisbe la creu i la confirmació 
eclesial de la seva missió. En Llorenç 
col, laborarà amb l'Església del Perú i 
na Maria amb la del Camerun. 


Segons Llorenç Vidal, anar-se'n no 
és empobrir la nostra església menor
quina sinó eixamplar-ne l'horitzó, com
partir amb un altra església gennana. 


Ell sap que trobarà una altra cultura, 
uns altres costums i el seu repte és si 
sabrà posar-se en la seva tessitura. A tots 
ens acomiadava dient: «Sigueu bons se
guidors de Jesús, enamorats de Jesús; 
camí, veritat i vida>}. Llorenç Vidal és 
un home bo. Li desig molta sort en la 
seva tasca pastoral i l'oportunitat de 
caminar adultament com a prevere i 
persona. 113 
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